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ABSTRAK
Fitriani, Lia Erfina. 2014. Penerapan Model Mind Map berbantuan Media Komik untuk
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02
Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Nursiwi Nugraheni, S.Pd., M.Pd.
Hasil observasi pada pembelajaran PKn di kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
ditemukan bahwa dalam pembelajaran PKn kelas IV, siswa kurang memperhatikan penjelasan
guru,sebagian besar siswa masih berbicara dengan temannya saat pembelajaran berlangsung dan
belum memperhatikan materi pelajaran yang diajarkan guru, siswa belum terlatih untuk
mengeluarkan pendapat karena guru belum membiasakan membentuk kelompok belajar, dan siswa
masih jarang yang melakukan aktivitas membaca, dan kemampuan siswa untuk mengembangkan
gagasan-gagasan masih rendah, Siswa mudah lupa untuk mengingat suatu konsep-konsep dalam subsub materi, Pada saat pembelajaran lebih dari 50% siswa sering menulis dan membuat coretan
gambar sesuai dengan keinginannya sendiri, guru belum menggunakan model pembelajaran dan
media yang menarik sebagai alat bantu dalam pembelajaran, Siswa tidak terlibat langsung dalam
pembuatan media belajar.Hal tersebut berdampak pada aktivitas siswa yang minim sehingga hasil
belajar siswa kurang maksimal yaitu dari 36 siswa hanya 2 siswa (5,56%) yang memperoleh nilai
diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimanakahpenerapan model pembelajaranMind Map berbantuan media komik dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim
pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran dan hasil belajar siswa
pada mata pelajaran PKnkelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang? Tujuan penelitian tindakan
kelas ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru,
aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran dan
hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui Model PembelajaranMind Map berbantuan
Media Komik di kelas IVSDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang.
Metode penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklusnya terdiri dari
dua pertemuan. Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan
refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang.
Variabel yang diselidiki adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas
materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran dan hasil belajar. Teknik pengumpulan data yang
digunakan teknik tes, dan non tes. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan kualitas pembelajaran PKn meningkat. Keterampilan guru pada
siklus I memperoleh skor rata-rata 26 (baik), siklus II skor rata-rata38 (sangat baik). Aktivitas siswa
pada siklus I memperoleh skor rata-rata 21,86(baik), siklus II skor rata-rata29,64(sangat baik).
Kualitas iklim pembelajaran pada siklus I memperoleh skor rata-rata 5,5 (baik), siklus II skor ratarata 7,5 (sangat baik). Kualitas materi pembelajaran pada siklus I memperoleh skor rata-rata 8 (tidak
baik), siklus II skor rata-rata 12 (baik). Kualitas media pembelajaran pada siklus I memperoleh skor
rata-rata 5,5 (baik), siklus II skor rata-rata6,5 (sangat baik). Hasil belajar kognitif siswa siklus
Imemperoleh ketuntasan 44,44%. Dan meningkat pada siklus IImenjadi 83,33%.Hasil belajar
psikomotorik siswa siklus I memperoleh ketuntasan 33,33%. Pada siklus II meningkat menjadi
100%. Hasil belajar afektif siswa siklus I diperoleh rata-rata skor setiap indikator 28,61(baik) dan
rata-rata skor siswa 30,17(sangat baik) dengan persentase ketuntasan 100%. Pada siklus II rata-rata
skor setiap indikator33,77 (sangat baik), dan rata-rata skor siswa 33,75 (sangat baik) dengan
persentase ketuntasan 100%.
Simpulan penelitian ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran Mind Map berbantuan
media komikdapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SDN Kalibanteng
Kidul 02 Semarang. Saran bagi guru yaitu model pembelajaran Mind Map berbantuan media
komikdapat diterapkan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kata Kunci;Komik, Kualitas Pembelajaran, Mind Map, PKn, SD.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
―Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar
pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap
tuntutan perubahan zaman.‖ Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional tersebut membuktikan bahwa pemerintah
memperhatikan

pendidikan

di

Indonesia,

bertujuan

untuk

membentuk

warganegara yang baik. Hal tersebut sejalan dengan standar isi sesuai
Permendiknas No 22 Tahun 2006 khususnya pada mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata
pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami
dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara
Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila
dan UUD 1945.
Pendidikan memegang peranan penting dan merupakan investasi jangka
panjang dalam mewujudkan usaha pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta menjadi
wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1
tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha
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sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.
Pemberlakuan UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, dan Peraturan

Pemerintah No. 22 tahun 2006 tentang

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menuntut cara pandang
yang

berbeda

tentang

pengembangan

dan

pelaksanaan

kurikulum.

Pengembangan kurikulum tersebut perlu ditelaah untuk mendapatkan informasi
tentang permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan standar isi
tersebut.Salah satu hasil pengkajian kurikulum adalah kajian kebijakan kurikulum
mata pelajaran Kewarganegaraan. Untuk Indonesia pada saat ini, Undang-undang
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni pada pasal 37 menggariskan
program kurikuler

pendidikan kewarganegaraan

sebagai muatan wajib

kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi.
Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas
dikenal dua muatan wajib yakni pendidikan Pancasila, dan pendidikan
kewarganegaraan (Depdiknas, 2007:3) .
Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 penjelasan pasal 37 ayat 1,
ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk
peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
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Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 secara normatif dikemukakan
bahwa ‖Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran
yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia
yangcerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD
1945.‖
Permasalahan yang ditemui di SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang, dari
hasil wawancara, catatan lapangan dan observasi bersama kolaborator pada saat
observasi, ditemui kondisi awal di SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang adalah,
siswa kurang memperhatikan penjelasan dari guru, akibatnya siswa tidak
memahami materi yang telah diajarkan, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan
media komik, disini guru menjelaskan materi dengan berbantuan media komik
yang di dalamnya juga terdapat mind map dari materi tersebut dan siswa
menyimak komik serta memperhatikan penjelasan dari guru, dengan demikian
siswa menjadi lebih tertarik untuk memperhatikan penjelasan dari guru karena
media yang digunakan juga lebih menarik dan sudah didesain sesuai dengan
materi dan tingkat perkembangan anak. Sebagian besar siswa masih berbicara
dengan temannya saat pembelajaran berlangsung dan belum memperhatikan
materi pelajaran yang diajarkan guru, dengan model mind map berbantuan media
komik dapat mengalihkan perhatian siswa yang tadinya masih berbicara dengan
temannya saat pembelajaran berlangsung menjadi memperhatikan materi
pelajaran. siswa belum terlatih untuk mengeluarkan pendapat karena guru belum
membiasakan membentuk kelompok belajar, siswa kurang antusias menjawab
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pertanyaan dari guru, siswa malu untuk bertanya apabila ada hal yang belum
dimengerti dan dipahami, dan siswa masih jarang yang melakukan aktivitas
membaca, dan kemampuan siswa untuk mengembangkan gagasan-gagasan masih
rendah, masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan model pembelajaran Mind
Map untuk mengembangkan gagasan-gagasan melalui rangkaian peta-peta (Huda,
2013:307). Karena Mind Mapping adalah salah satu dari model pembelajaran
yang mengupayakan seorang peserta didik mampu menggali ide-ide kreatif dan
aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang
dilakukan akan menjadi lebih hidup, variatif, dan membiasakan siswa
memecahkan permasalahan dengan cara memaksimalkan daya pikir dan
kreatifitas, komik yang digunakan dalam pembelajaran ini merupakan suatu
bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu serita dalam
urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan
hiburan kepada para pembaca, sehingga dengan menggunakan media komik yang
menarik dan sesuai dengan karakter anak tersebut juga dapat meningkatkan minat
baca anak (Sudjana, 2009:64). Siswa mudah lupa untuk mengingat suatu konsepkonsep dalam sub-sub materi, permasalahan ini juga dapat diatasi dengan dengan
menggunakan model pembelajaran Mind Map siswa dapat dengan mudah
mengingat konsep-konsep, kata kunci-kata kunci dalam sub-sub bab materi. Mind
Map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan
mengambil informasi itu ketika dibutuhkan. Selain itu Mind Map juga merupakan
alat organisasional informasi yang bekerja sesuai dengan mekanisme kerja otak
sehingga dapat memasukkan dan mengeluarkan informasi dari dalam otak dengan
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mudah (Swadarma, 2013:3), hal ini diperkuat juga dengan penelitian yang
dilakukan oleh Putri, E. W. S. dkk.(2013:1). Yang berjudul ―Penerapan Metode
Mind Map untuk Meningkatkan Kemampuan Mengingat di Sekolah dasar‖ Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan metode mind map dapat
meningkatkan keterlaksanaan dan skor ketercapaian aktivitas guru pada siklus I
sebesar 91,66% dan 79,86, siklus II sebesar 100% dan 87,15, siklus III sebesar
100% dan 94,44. Ketercapaian siswa pada siklus I yaitu 66,75, siklus II sebesar
78,5, dan siklus III sebesar 88,63. Selain itu, dari hasil penelitian juga
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan mengingat siswa yang terlihat dari
hasil belajar siswa dengan rata-rata nilai dan presentase ketuntasan klasikal yang
diperoleh pada siklus I sebesar 74,93 dan 78,38%, siklus II sebesar 84,55 dan
94,6% kemudian untuk siklus III sebesar 89,35 dan 100%. Respon siswa juga
meningkat dari siklus I 78%, siklus II 96,3 dan siklus III 100%. Dapat
disimpulkan bahwa kemampuan mengingat dengan metode mind map dapat
mendapatkan hasil yang lebih baik.Pada saat pembelajaran lebih dari 50% siswa
sering menulis dan membuat coretan gambar sesuai dengan keinginannya sendiri,
masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan model pembelajaran Mind Map,
karena dengan membuat Mind Map siswa dapat terlibat langsung dalam
pembuatan media belajar sehingga kekurangan siswa yang tadinya senang
mencoret-coret semaunya pada saat pembelajaran dapat dijadikan sebagai
kelebihan serta bakat siswa dapat tersalurkan, dan menjadi bermanfaat, selain itu
Mind Map juga dapat memacu kreativitas, sederhana dan mudah dikerjakan.Mind
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Map merupakan cara mencatat yang kreatif, efektif, dan memetakan pikiranpikiran, secara menarik, mudah dan berdaya guna.
Sedangkan, dari faktor kegiatan belajar mengajar adalah suasana belajar
mengajar kurang kondusif karena siswa kurang memperhatikan penjelasan dari
guru atau dengan kata lain siswa belum fokus terhadap materi yang disampaikan
gurunya, guru belum menggunakan model pembelajaran dan media yang menarik
sebagai alat bantu dalam pembelajaran, masalah ini dapat diatasi dengan
menggunakan model mind map berbantuan media komik karena belajar
menggunakan mind map dengan berbagai bentuk gambar yang berwarna-warni
untuk anak usia SD itu merupakan hal yang menyenangkan dan menarik untuk
anak, ditambah lagi dengan bantuan media komik dengan gambar-gambar yang
sesuai karakter anak tentu lebik mengasyikkan dan dapat menarik minat baca
anak. Siswa tidak terlibat langsung dalam pembuatan media belajar, hal ini dapat
dengan menggunakan modelMind Map, disini siswa dapat terlibat langsung dalam
pembuatan Mind Map dan hasil pembuatan Mind Map tersebut bisa digunakan
sebagai media belajar sehingga siswa akan lebih mudah untuk mengingat dan
menyerap materi.Dari berbagai permasalahan yang muncul tersebut menyebabkan
hasil belajar PKn siswa SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang kurang maksimal.
Permasalahan yang terjadi di SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang tersebut
juga diperkuat dengan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil UAS semester
gasal siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang pada mata pelajaran
PKn adalah sebagai berikut,sebagian besar siswa kelas IV SDN Kalibanteng
Kidul 02 masih belum mencapai KKM, hal ini ditunjukan dengan data, dari 36
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siswa hanya 2 siswa (5,56%) yang mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) yaitu 75, sedangkan sisanya 34 siswa (94,44 %) nilainya di
bawah KKM (75). Dengan rincian nilai tertinggi 86 dan nilai terendah 45 dengan
rerata kelas 57,34. Dari beberapa permasalahan yang dijelaskan peneliti tersebut,
terlihat bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar PKn kurang
maksimal,akibatnya perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran PKn di SDN
Kalibanteng Kidul 02 Semarang.
Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut diperkuat pula dengan
hasil temuan kajian kurikulum (dalam Depdiknas, 2007: 21) menunjukkan adanya
ketidakseimbangan ranah kompetensi PKn sebagai muatan KD untuk tiap-tiap SK
baik di SD, SMP, maupun SMA. Pada tiga jenis pendidikan ini aspek sikap dan
perilaku yang menjadi ‖stressing‖ PKn proporsinya relatif lebih sedikit bila
dibandingkan dengan ranah pengetahuan. Untuk SD dari 57 KD, hanya 4 (7,02%)
KD yang termasuk ranah afeksi dan 16 (28,07%) KD yang termasuk ranah
perilaku, sementara yang termasuk ranah pengetahuan 37 (64,91%) KD.
Sedangkan, berdasarkan temuan pusat kurikulum (dalam Aryani dan Susatim,
2010:8) menggambarkan pendidikan di Indonesia masih begitu buruk hal ini
disebabkan antara lain, (1)siswa pasif (mendengar, duduk, diam, catat, hitung,
tidak terjadi proses interaktif), (2)guru berkuasa dan tahu segalanya,
(3)pengelolaan kelas kaku dan tidak bervariasi, (3)sumber belajar terbatas pada
buku, dan (5)siswa tidak mempunyai tantangan dalam proses belajarnya akibatnya
hasil belajar yang diperoleh tidak maksimal.
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Berdasarkan permasalahan tersebut, guru harus menciptakan suatu
pembelajaran yang bisa menumbuhkan minat dan motivasi bagi siswa,
menghilangkan rasa malu pada diri siswa agar siswa berani mengeluarkan
pendapatnya, dan berani bertanya apabila ada materi yang belum mereka pahami,
serta siswa terbiasa membaca secara intensif. Selain itu, dalam pembelajaran yang
akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru harus
menggunakan berbagai sumber belajar agar memperkaya pengetahuan siswa, guru
harus menggunakan model pembelajaran yang inovatif, dan lebih maksimal dalam
penggunaan media. Media pembelajaran sangat diperlukan untuk mendukung
kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran adalah wahana/sarana untuk
menyampaikan pesan/informasi dalam pembelajaran yang dapat merangsang
pikiran siswa dan akan terjadi proses belajar yang maksimal pada diri siswa.
Media pembelajaran akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi
pelajaran, siswa juga akan lebih mudah memahami materi apabila ada benda
konkritnya.
Berdasarkan analisis pemecahan masalah yang telah dibahas dan
berdasarkan diskusi antara peneliti dengan guru kelas IV sebagai kolaborator
untuk memperbaiki proses pembelajaran PKn, maka dalam penelitian ini
menggunakan salah satu model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi, kualitas
media pembelajaran, dan hasil belajar siswa.

model pembelajaran yang

digunakan dalam pembelajaran PKn siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02
Semarang adalah model ―Mind Map”.
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Mind Map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam
otak dan mengambil informasi ke luar dari otak. Mind Map juga merupakan cara
mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran
kita.Dengan menggunakan Mind Map catatan lebih berfokus kepada inti-inti atau
bagian-bagian yang penting dari materi itu, selain itu siswa juga dapat bekerja
sama dengan teman lainnya.
Swadarma (2013:9) menyebutkan bahwa kelebihan menggunakan model
Mind

Map

adalah

1)meningkatkan

kinerja

manajemen

pengetahuan,

2)memaksimalkan sistem kerja otak, 3)saling berhubungan satu sama lain
sehingga makin banyak ide dan informasi yang dapat disajikan, 4)memacu
kreativitas,sederhana dan mudah dikerjakan, 5)sewaktu-waktu dapat melihat
kembali data yang ada dengan mudah, 6)menarik dan mudah tertangkap mata,
7)dapat melihat sejumlah besar data dengan mudah.
Model pembelajaranMind Map akan lebih optimal apabila didukung dengan
penggunaan media yang sesuai. Menurut Hamdani (2010: 243) media adalah
komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi
instruksional di lingkungan siswa, yang dapat merangsang siswa untuk belajar.
Adapun media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau
informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud
pengajaran. Lebih lanjut Sanjaya (dalam Hamdani, 2010: 244) menyatakan bahwa
media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan dan
perangkat lunak yang mengandung pesan.

10

Media yang digunakandalam pembelajaran PKn melalui model Mind
Mapiniadalah media komik. Sebagai media intruksional edukatif komik
mempunyaisifat yang sederhana, jelas, mudah, dan bersifat personal. Komik
adalah suatu kartun yang mengungkapkan suatu karakter dan memerankan suatu
cerita dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk
memberikan hiburan kepada para pembaca (Rohani, 1997:78).
Komik merupakan suatu bentuk bacaan dimana peserta didik membacanya
tanpa harus dibujuk. Melalui bimbingan dari guru, komik dapat berfungsi sebagai
jembatan untuk menumbuhkan minat baca (Rohani. 1997:79). Diharapkan dengan
menerapkan model pembelajaran Mind Mapberbantuan media komik dapat
mendorong siswa untuk dapat menemukan sendiri konsep-konsep materi,
sehingga pembelajaran lebih efektif dan kualitas pembelajaran dapat meningkat.
Adapun hasil penelitian yang mendukung model Mind Map dengan berbantuan
media komik, yaitu penelitianoleh Saniyah. dkk. (2013:1). Yang berjudul
“Penerapan

Model

Mind

Map

dalam

Peningkatan

Hasil

belajar

PKn‖.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada pratindakan
persentase ketuntasan siswa 0%, setelah dilaksanakan tindakan pada siklus I
persentase ketuntasan siswa meningkat menjadi 81%, siklus II meningkat menjadi
85% dan siklus III meningkat kembali menjadi 92%. Hasilnya menunjukkan
bahwa penerapan model mind map, dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa
kelas IV sekolah dasar.
Penelitian Budiyanto, Erfana., dkk. (2013:1) yang berjudul ―Pengaruh
Software Mind Mapping Interactive Terhadap Motivasi Pembelajaran PKn Materi
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Organisasi Lingkungan Masyarakat‖ Berdasarkan hasil penelitian dan kemudian
dilakukan pengolahan data tentang pengaruh software mind mapping interactive
terhadap motivasi pembelajaran PKn materi organisasi lingkungan masyarakat
pada siswa kelas V SD Se-Gugus 1 Kecamatan Laweyan tahun ajaran 2012/2013
terdapat perbedaan antara motivasi pembelajaran PKn siswa yang menggunakan
software mind mapping interactive dalam pembelajarannya dengan siswa yang
diajar dengan pembelajaran konvensional. Nilai motivasi siswa yang diajar
dengan menggunakan

software mind mapping

interactive

lebih

tinggi

dibandingkan dengan motivasi siswa yang diajar dengan pembelajaran
konvensional.
Penelitian oleh Rachman, Basuni. (2007:1). Yang berjudul ―Pengaruh
Penggunaan Media Grafis Komik Terhadap Kemampuan Apresiasi Cerita Rakyat
dan Aktivitas Belajar Siswa‖. Dari analisis data hasil belajar siswa, setelah
dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus uji-t, kemampuan rata-rata
siswa pada kelas kontrol tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, t hitung
=0,337 < t 0,975 (58) = 2,018. Akan tetapi kemampuan siswa pada tes awal kelas
eksperimen dan tes akhir kelas eksperimen setelah menggunakan media grafis
komik menunjukkan perbedaan yang signifikan.
Penelitian oleh Jones, Brett. D. dkk. (2012:16). Yang berjudul ―The Effects
of Mind Mapping Activities on Students' Motivation‖, in this study it can be
concluded that by applying a powerful mind mapping can increase students'
motivation significantly. Artinya, dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan
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bahwa dengan menerapkan peta pikiran yang kuat dapat meningkatkan motivasi
belajar siswa dengan signifikan.
Selanjutnya adalah penelitian oleh Ahmat dan Sukartiningsih. (2013:1) yang
berjudul ―Penggunaan Media Komik Untuk Meningkatkan Keterampilan
Membaca Cerita Di Kelas V Sekolah Dasar‖. Diperoleh data sebagai berikut:
Siklus I pertemuan ke-1 persentase keterlaksanaan pembelajaran mencapai 100%
dengan skor ketercapaian 77,3dan pertemuan ke-2 keterlaksanaan pembelajaran
juga mencapai persentase 100% dengan skor ketercapaian 80,4. Dan Siklus II
keterlaksanaan pembelajaran mencapai 100%, dengan skor ketercapaian pada
pertemuan ke-1 mencapai 85,2dan 91,3 pada pertemuan ke-2. Skor keterlaksanaan
dan ketercapaian pelaksanaan aktivitas guru dalam pembelajaran pada Siklus II
telah memenuhi kriteria keterlaksanaan pembelajaran yang telah ditentukan yaitu
≥80% dengan skor ketercapaian≥80.Peningkatan hasil belajar siswa dalam
menyimpulkan isi cerita dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa pada Siklus
I sebesar 72,1 dengan ketuntasan klasikal 67,7% dan Siklus II sebesar 80,1
dengan ketuntasan klasikal 83,87%. Peningkatan nilai tersebut menunjukkan
bahwa pembelajaran dengan menggunakan media komik telah berhasil karena
telah mencapai indikator keberhasilan pembelajaran yang ditetapkan yaitu KKM
≥75 dan ketuntasan klasikal≥75%. Sehingga dapat disimpulkan media komik baik
digunakan dalam meningkatan keterampilan membaca cerita.
Kelima hasil penelitian tersebut, akan digunakan sebagai acuan dalam
penelitian dengan menggunakan model Mind Mapberbantuan media komikyang
akan dilaksanakan di SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang. Dari uraian tersebut,
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peneliti akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul
―Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn melalui Model Pembelajaran Mind
MapBerbantuan Media Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02
Semarang‖.

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut : ―Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran PKn
kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang melalui model pembelajaran mind
map berbantuan media komik ?‖
Rumusan masalah umum tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
a. Bagaimanakah penerapan model Mind Map berbantuan media komik
untuk meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn pada
siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang?
b. Bagaimanakah penerapan model Mind Map berbantuan media komik
untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn pada siswa
kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang?
c. Bagaimanakah penerapan model Mind Map berbantuan media komik
untuk meningkatkan iklim pembelajaran dalam pembelajaran PKn pada
siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang?
d. Bagaimanakah penerapan model Mind Map berbantuan media komik
untuk meningkatkan kualitas materi dalam pembelajaran PKn pada siswa
kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang?
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e. Bagaimanakah penerapan model Mind Map berbantuan media komik
untuk meningkatkan kualitas media dalam pembelajaran PKn pada siswa
kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang?
f.

Bagaimanakah penerapan model Mind Map berbantuan media komik
untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn pada
siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang?

1.2.2 Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, alternatif pemecahan masalah yang
digunakan oleh peneliti bersama kolaborator adalah model pembelajaran Mind
Map berbantuan media komik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn
siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang. Adapun langkah-langkah
model Mind Map berbantuan media komik tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1 Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembelajaran Dengan
Menggunakan Pendekatan Scientific Melalui Model Mind Map
Berbantuan Media Komik
Pendekatan
Scientific

Tahapan model
Mind Map
(dalam
Swadarma,
2013: 75-76)

1. Tahap
orientasi

Langkah-langkah
model Mind Map
(dalam Swadarma,
2013: 75-76)

Memberikan
penjelasan
tentang
tujuan pembelajaran
Kegiatan awal yang
seharusnya
mampu
menggugah
dan
menumbuhkan minat
dan semangat belajar.
Penjelasan
tentang
yang harus dilakukan
peserta didik dalam
pembelajaran

Langkahlangkah
penggunaan
media
komik(Abdul
Arif, 2013:
17)

Langkah-langkah Model
Mind Map berbantuan
media komik

Guru menjelaskan kepada
siswa tentang tujuan
pembelajaran yang harus
dicapai.
Guru memotivasi siswa

Guru menjelaskan kepada
siswa
tentang
pembelajaran yang akan
dilakukan yaitu dengan
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Bertanya jawab 2. Tahap
ten-tang materi
Pelacakan
yang
akan
dibahas
(menanya)

Mengamati,
membaca
dan
memahami—
media
komik
yang diberikan
oleh guru untuk
penyajian materi
(mengamati dan
me-nalar)

3. Tahap
Konfrontasi

Tanya jawab tentang
materi yang akan
dibahas,
guna
mengkondisikan
peserta didik agar
tetap fokus dengan
topik
yang
akan
dibahas.
Guru
menyajikan
permasalahan pokok
yang
harus
dipecahkan
peserta
didik sesuai dengan
tingkat kemampuan
dan pengalamannya.

Membentuk
kelompok
belajar (mem
bentuk jejaring)

Siswa.bersama.k
elompok
menganalisis
LKS yang
diberikan guru
(menalar)
Siswa—
menyelesaikan
masalah dalam
bentuk
komik
dan
membuat
mind
map
(menalar
dan
mencoba)
Membentuk
jejaring

Siswa

4.
Inkuiri

Tahap

5.Tahap
Akomodasi

Diskusi
kelompok
untuk memecahkan
persoalan
yang
disajikan guru.

Presentasi

Konfirmasi

menggunakan
model
mind map berbantuan
media komik.
Guru bersama siswa
melakukan tanya jawab
tentang materi pelajaran
yang akan dibahas.

Guru
Siswa diberi komik dan
menyiapkan
diminta untuk membaca
komik
yang dan memahaminya.
berhubungan
dengan materi
globalisasi
(yang
ada
kaitannya
dengan
kehidupan
sehari-hari)
yang
akan
dibaca
para
peserta didik.
Siswa
dikelompokkan
dengan anggota 5 orang.
Guru menjelaskan kepada
Guru
siswa
langkah-langkah
menyajikan
membuat Mind Map.
masalah dalam
bentuk komik. Setiap
kelompok
menganalisa
masalah
dalam bentuk komik dan
membuat Mind Map dari
materi pelajaran.
Guru meminta
peserta didik
memecahkan
masalah yang
ada
dalam
komik dengan
cara informal

Siswa
menyelesaikan
masalah yang ada dalam
komik
dan membuat
mind
map
dengan
berdiskusi kelompok.

Perwakilan
kelompok
maju
untuk
mempresentasikan hasil
diskusinya dalam bentuk
mind map.
Guru
dan
siswa
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menyimpulkan
materi
diskusi
yang
telah
didiskusikan(me
mbentuk
jejaring)
6. Tahap
Transfer

Kesimpulan

membahas
menyimpulkan
diskusi.

Guru
menyajikan
masalah baru yang
sepadan
dengan
masalah yang telah
diberikan sebelumnya
seperti penugasan, PR
proyek
dengan
maksud agar peserta
didik
mampu
mentransferkemampu
an berpikirnya untuk
memecahkan
masalah-masalah
baru.

Guru memberi penugasan
yang sesuai dengan topik
pembahasan.

Setelah menerapkan model pembelajaran Mind Map berbantuan Media
komik pada mata pelajaran PKn diharapkan perhatian siswa dapat lebih terpusat
pada kegiatan pembelajaran, proses belajar siswa menjadi lebih terarah pada
materi yang sedang dipelajari, siswa dapat memahami dengan jelas materi yang
diasampaikan oleh guru, dan membangun kesan sebagai hasil pembelajaran yang
lebih melekat dalam diri siswa.

1.3 TUJUAN PENELITIAN
Adapuntujuan umum penelitian ini adalah :
Mendeskripsikan penerapan model Mind Map berbantuan media komik
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SDN
Kalibanteng Kidul 02 Semarang.

dan
hasil
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Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah :
a. Mendeskripsikan penerapan model Mind Map berbantuan media komik
untuk meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn pada
siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang.
b. Mendeskripsikan penerapan model Mind Map berbantuan media komik
untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn pada siswa
kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang.
c. Mendeskripsikan penerapan model Mind Map berbantuan media komik
untuk meningkatkan iklim pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SDN
Kalibanteng Kidul 02 Semarang.
d. Mendeskripsikan penerapan model Mind Map berbantuan media komik
untuk meningkatkan kualitas materi dalam pembelajaran PKn pada siswa
kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang.
e. Mendeskripsikan penerapan model Mind Map berbantuan media komik
untuk meningkatkan kualitas media dalam pembelajaran PKn pada siswa
kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang.
f.Mendeskripsikan penerapan model Mind Map berbantuan media komik
untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran PKn pada siswa
kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis
dan manfaat praktis, dari kedua manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
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1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan
ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
dalam pelajaran PKn. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
wawasan dan sumber informasi yang relevan bagi penelitian selanjutnya.
1.4.2 Manfaat Praktis
1.4.2.1 Bagi Siswa
Dengan menggunakan model Mind Map dengan media komik, siswa lebih
aktif, kreatif, motivasi belajar meningkat, memiliki rasa percaya diri untuk
mengungkapkan gagasannya sendiri sehingga lebih kritis dalam menganalisa
materi, mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar atau komik dan
mudah memahami materi sehingga hasil belajar meningkat.
1.4.2.2 Bagi Guru
Memberi pengetahuan tentang mengajar efektif menggunakan model Mind
Map dengan media komik, meningkatkan rasa percaya diri, keprofesionalan,
keterampilan dan pengetahuan serta dapat menyelesaikan masalah dalam proses
pembelajaran.
1.4.2.3 Bagi Sekolah
Dapat menjalin kerjasama dengan para instansi terkait untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran, memajukan sekolah dengan meningkatkan kemampuan
guru, memperbaiki proses dan hasil belajar siswa, serta menciptakan suasana
nyaman, lancar, terkondisi dengan baik.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI
2.1.1 Hakikat Belajar
2.1.1.1 Pengertian Belajar
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), belajar adalah berusaha
memperoleh kepandaian atau ilmu (Hardini dan Puspitasari, 2012:3). Dan
menurut Skinner (dalam Hardini dan Puspitasari, 2012:4) belajar adalah suatu
proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif.
Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan
belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh
seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan,
kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang.
(Rifa’i, 2009:82). Menurut Slameto (2010:2) mengemukakan bahwa belajar ialah
suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri
dalam interaksi dengan lingkungannya.
Sedangkan menurut Slameto (dalam Hamdani 2010:20) secara psikologis,
belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai
hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Hamalik (2009:27) mengemukakan belajar adalah modifikasi atau memperteguh
kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the modification or
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strengthening of behavior through experiencing). Menurut pengertian ini, belajar
merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar
bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami.
Bell-Gredler (dalam Winataputra 2007:1.5) menyatakan bahwa belajar
adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam
competencies, skills, and atitudes. Kemampuan (competencies), Keterampilan
(skills), dan sikap (attitudes) tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan
mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang
hayat. Menurut Morgan (dalam Suprijono 2012:3) Belajar adalah perubahan
prilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belajar
merupakan suatu proses perubahan perilaku seseorang atau penampilan ke arah
yang lebih baik sebagai hasil interaksi sosial dari pengalaman dan pengetahuan
yang telah diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan melalui rangkaian proses
belajar dan bersifat permanen.
2.1.1.2Prinsip-prinsip Belajar
Slameto (2010:27-28) menyatakan bahwa calon guru seharusnya sudah
dapat menyusun sendiri prinsip-prinsip belajar, yaitu prinsip belajar dapat
dilaksanakan dalam situasi dan kondisi berbeda, oleh setiap siswa secara
individual. Prinsip-prinsip tersebut adalah:
a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar
Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan
minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional, harus dapat
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menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai
tujuan instruksional, perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat
mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan efektif, ada
interaksi siswa dengan lingkungannya.
b. Sesuai hakekat belajar
Belajar adalah proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut
perkembangannya, dan proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, discovery, belajar
juga proses kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu dengan
pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang diharapkan.
c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari
Belajar bersifat keseluruhan, materi harus memiliki struktur penyajian
sederhana,

sehingga

siswa

mudah

menangkap

pengertiannya,

dapat

mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan instruksional yang
harus dicapai.
d. Syarat keberhasilan belajar
Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar
dengan tenang, repetisi dalam proses belajar perlu diulang berkali-kali agar
mendalam pada siswa.
Berkenaan dengan proses belajar yang terjadi pada diri siswa, Suprijono (2012:4)
mengemukakan prinsip-prinsip belajar antara lain:
Pertama, prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku
sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri sebagai hasil tindakan rasional instrumental
yaitu perubahan yang disadari, kontinyu atau berkesinambungan dengan perilaku
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lainnya, bermanfaat sebagai bekal hidup, positif, direncanakan dan dilakukan,
permanen, bertujuan dan terarah, mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan.
Kedua, belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong
kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Berupa proses sistemik yang dinamis,
konstruktif, serta organik.
Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya
adalah hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya.
Sedangkan menurut Sutikno (2013:7-8) ada delapan prinsip belajar, yaitu:
1)Belajar perlu memiliki pengalaman dasar, 2)Belajar harus bertujuan yang jelas
dan terarah, 3)Belajar memerlukan situasi yang problematis, 4)Belajar harus
memilki tekad dan kemauan yang keras dan tidak mudah putus asa, 5)Belajar
memrlukan bimbingan, arahan serta dorongan, 6)Belajar memerlukan latihan,
7)Belajar memerlukan metode yang tepat, 8)Belajar membutuhkan waktu dan
tempat yang tepat.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip
belajar yaitu adanya perubahan perilaku yang merupakan proses yang berlangsung
secara

berkesinambungan

dengan

perilaku

lainnya,

merupakan

sebuah

pengalaman yang mempunyai tujuan terarah dan bermanfaat untuk kehidupannya
di masyarakat kelak.
2.1.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar
Peristiwa belajar yang terjadi pada diri peserta didik dapat diamati dari
perbedaan perilaku sebelum dan setelah berada di dalam peristiwa belajar. Hal
tersebut tentu tidak lepas dari faktor-faktor yang memberikan kontribusi di
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dalamnya. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2002:60) menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan,
yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
2.1.1.2.1 Faktor intern
a. Faktor jasmaniah
Faktor jasmaniah, baik bawaan maupun yang diperoleh. Yang termasuk
faktor ini misalnya kesehatan, cacat tubuh, penglihatan, pendengaran, struktur
tubuh, dan sebagainya.
b. Faktor psikologi
Faktor psikologi, baik bawaan maupun yang diperoleh terdiri atas:
1) Faktor intelektif yang meliputi:
a) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat
b) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki
2) Faktor non intelektif yaitu unsure-unsur kepribadian tertentu seperti sikap,
kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, penyesuaian diri.
c. Faktor kematangan fisik maupun psikis
2.1.1.2.2 Faktor ekstern
a. Faktor sosial yang terdiri atas:
1) Lingkungan kerja
2) Lingkungan sosial
3) Lingkungan masyarakat
4) Lingkungan kelompok
b. Faktor Budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, tekhnologi, kesenian.
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c. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim.
d. Faktor lingkungan spiritual atau keamanan.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi prestasi belajar digolongkan menjadi dua yaitu:
a. Faktor intern
Faktor ini berkaitan dengan segala yang berhubungan dengan diri siswa itu
sendiri berupa motivasi, minat, bakat, kepandaian, kesehatan, sikap, perasaan dan
faktor pribadi lainnya.
2) Faktor ekstern
Faktor ini berhubungan dengan pengaruh yang datang dari luar diri individu
berupa sarapa dan prasarana, lingkungan, masyarakat, guru, metode pembelajaran,
kondisi social, ekonomi, dan lain sebagaianya.
2.1.2 Hakikat Pembelajaran
2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran ialah kemampuan dalam mengelola secara operasional dan
efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan pembelajaran,
sehingga mengasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut
norma/standar yang berlaku (Yamin, 2012:70).
Pembelajaran merupakan suatu sistem intruksional yang mengacu pada
seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai
tujuan (Rohman dan Amri, 2013:31)
Hamalik (dalam Putra, 2013:17) menyatakan bahwa Pembelajaran ialah
suatu kombinasi yang tersusun dari unsur manusiawi, material, fasilitas,
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perlengkapan dan prosedur, yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan
pembelajaran.
Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan
mempelajari (Suprijono, 2009:13).
Slavin (dalam Putra, 2013:15) pembelajaran didefinisikan sebagai
perubahan tingkah laku individu yang disebabkan oleh pengalaman. Pembelajaran
tidak semata-mata menyampaikan materi sesuai dengan target kurikulum, tanpa
memperhatikan kondisi siswa, tetapi juga terkait dengan unsur manusiawi,
material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi demi
mencapai tujuan pembelajaranan. Jadi pembelajaran adalah interaksi dua arah
antara guru dan siswa, serta teori dan praktik (Putra, 2013:17).
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran adalahsuatu proses interaksi antara peserta didik dengan sumber
belajar,fasilitas, perlengkapan dan prosedur, yang saling mempengaruhi untuk
mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas belajar peserta didik.
Sebagai suatu sistem, pembelajaran meliputi suatu komponen, dan agar
tujuan itu tercapai semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga
antar sesama komponen terjadi kerja sama. Oleh karena itu, guru tidak boleh
hanya memperhatikan komponen-komponen tertentu saja misalnya metode,
bahan, dan evaluasi saja tetapi ia harus mempertimbangkan komponen secara
keseluruhan. Secara keseluruhan komponen-komponen itu antara lain :
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a) Guru
Guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini guru
merupakan faktor yang terpenting.
b) Peserta didik
Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar
untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata untuk mencapai
tujuan belajar.
c) Tujuan
Tujuan merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan
strategi, materi, media dan evaluasi pembelajaran. Untuk itu dalam strategi
pembelajaran, penentuan tujuan merupakan komponen pertama kali yang harus
diilih oleh seorang guru, karena tujuan pembelajaran merupakan target yang
ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran.
d) Bahan pelajaran
Bahan

pelajaran

merupakan

medium

untuk

mencapai

tujuan

pembelajaran yang berupa materi yang tersusun secara sistematis dan dinamis
sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan
tuntutan masyarakat.
e) Kegiatan pembelajaran
Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka dalam
menetukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan komponen kegiatan
pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran.
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f) Metode
Metode

adalah satu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang telah ditetapkan.
g) Alat
Alat yang digunakan dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu
yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam
proses pembelajaran alat memiliki fungsi sebagai pelengkap untuk mencapai
tujuan. Alat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat verbal (berupa suruhan,
perintah, larangan, dan lain-lain). Dan alat bantu nonverbal (berupa globe, peta,
papan tulis, slide, dan lain-lain).
h) Sumber pembelajaran
Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan
sebagai tempat atau rujukan di mana bahan pembelajaran bisa diperoleh.
i) Evaluasi
Komponen evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk
mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, juga
bisa berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan strategi yang telah
ditetapkan.
j) Situasi atau lingkungan.
Lingkungan sangat mempengaruhi guru

dalam menentukan strategi

pembelajaran. Lingkungan yang dimaksud adalah situasi dan keadaan fisik
(misalnya iklim, sekolah, letak sekolah, dan sebagainya), dan hubungan antar
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insani, misalnya dengan teman, dan peserta didik dengan orang lain. (Rohman
dan Amri, 2013:31-33)
2.1.3 Kualitas Pembelajaran
Kualitas dalam kamus bahasa Indonesia sama artinya dengan mutu. Sama
halnya dengan pendapat Etzioni dalam Hamdani (2010:194), kualitas dimaknai
dengan istilah mutu atau efektifitas. Efektivitas merupakan konsep yang lebih luas
yaitu menyangkut faktor dari dalam dan luar seseorang. Sedangkan belajar
merupakan komunikasi terencana untuk membentuk suatu perubahan dalam sikap,
keterampilan, dan pengetahuan yang diarahkan kepada tujuan tertentu.
(Bramley dalam Hamdani, 2010:194).
Hamdani (2010:194) menyimpulkan efektivitas pembelajaran merupakan
pencapaian tujuan pembelajaran dengan bukti peningkatan dalam keterampilan
dan pengetahuan serta pengembangan sikap dalam proses pembelajaran tersebut.
Dalam pengertian tersebut efektivitas suatu pembelajaran dipengaruhi oleh adanya
peningkatan baik dalam keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Peningkatan
tersebut tentu saja bukan hanya dari pihak peserta didik saja melainkan juga guru,
sarana prasarana, serta lingkungan belajar. Hal yang terkait dalam kualitas
pembelajaran adalah (1)peningkatan pengetahuan; (2)peningkatan keterampilan;
(3)perubahan sikap; (4)perilaku; (5)kemampuan adaptasi; (6)peningkatan
integrasi; (7)peningkatan partisipasi; (8)peningkatan interaksi kultural, kedelapan
aspek tersebut dilakukan oleh guru dan peserta didik.
Kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas
keterkaitan sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media,
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fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar
yang optimal sesuai dengan tuntutan kompetensi yang ingin dicapai.
(Depdiknas, 2004:7).
Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas
pembelajaran merupakan tingkat pencapaian yang menggambarkan keberhasilan
untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan beberapa indikator.
Mengenai hakekat kualitas pembelajaran, peneliti menggunakan beberapa
indikator untuk dijadikan sebagai variabel dalam penelitian ini, yaitu keterampilan
guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media
pembelajaran dan hasil belajar.
Indikator kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004:7) dapat dilihat
antara lain dari :
a. Perilaku pembelajaran guru, dapat dilihat melalui kinerjanya, meliputi:
1)membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi
pendidik; 2)menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman
jangkauan substansi dan metodologi dasar keilmuan serta mampu memlilih,
menata, mengemas dan mempresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa;
3)agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada
kebutuhan siswa, guru perlu memahami keunikan setiap siswa dengan segenap
kelebihan, kekurangan, dan kebutuhannya. Memahami lingkungan keluarga,
sosial-budaya dan kemajemukan mesyarakat tempat siswa berkembang;
4)Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik berorientasi pada siswa
tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi
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dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran secara dinamis untuk
membentuk

kompetensi

siswa

yang

dikehendaki;

5)Mengembangkan

kepribadian dan keprofesionalan sebagai kemampuan untuk dapat mengetahui,
mengukur, dan mengembang-mutakhirkan kemampuannya secara mandiri.
b. Perilaku dan dampak belajar siswa, dapat dilihat dari kompetensinya sebagai
berikut: 1)memliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; 2)mau dan
mampu mendapatkan dan mengintegraasikan pengetahuan dan keterampilan
serta

membangun

sikapnya;

3)mau

dan

mampu

memperluas

serta

memperdalam pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikapnya;
4)mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya
secara bermakna; 5)mau dan mampu membangun kebiasaan berfikir, bersikap
dan bekerja produktif; 6)mampu menguasai substansi dan metodologi dasar
keilmuan bidang studinya; 7)mampu menguasai materi ajar mata pelajaran
dalam kurikulum sekolah/satuan pendidikan sesuai dengan bidang studinya.
c. Iklim pembelajaran, mencakup: 1)suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh
dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang,
menyenangkan dan bermakna; 2)perwujudan nilai dan semangat ketauladanan,
prakarsa dan kreativitas guru.
d. Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: 1)kesesuaiannya dengan
tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa; 2)ada
keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang
tersedia;

3)materi

pembelajaran

sistematis

dan

kontekstual;

4)dapat

mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin.
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e. Kualitas media pembelajaran tampak dari: 1)dapat menciptakan pengalaman
belajar yang bermakna; 2)mampu memfasilitasi proses interaksi antara guru
dan siswa, siswa dan siswa; 3)media pembelajaran dapat memperkaya
pengalaman belajar siswa; 4)melalui media pembelajaran, mampu mengubah
suasana belajar dari siswa pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya,
menjadi siswa aktif berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber
belajar yang ada.
f. Sistem pembelajaran mampu menunjukan kualitasnya jika : dapat menonjolkan
ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan lulusannya,
responsif terhadap berbagai tantangan secara internal maupun secara eketernal,
memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis dan
rencana operasional, agar semua upaya dapat dilaksanakan secara sinergis oleh
seluruh komponen sistem pendidikan.
Diantara indikator-indikator tersebut peneliti memprioritaskan indikator
yang menyangkut perilaku pembelajaran pendidik yang tercermin dalam
keterampilan guru dalam mengajar, perilaku dan dampak belajar siswa yang
nampak pada aktivitas siswa,iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media
pembelajaran, serta hasil belajar. Lebih jelasnya keempat indikator ini dijabarkan
sebagai berikut:
2.1.3.1 Keterampilan Mengajar Guru
Menurut Rusman (2012:70-80) keterampilan guru adalah perilaku dan
kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh.
Keterampilan dasar mengajar mengajar guru merupakan satu keterampilan yang
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menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Penguasaan
terhadap keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan
pembelajarn secara lebih efektif (Winataputra, 2004:7.1).
Supriyadi (2012:103) berpendapat kemampuan mengajar guru akanlebih
baik kalau didukung oleh berbagai aspek yaitu: profesi, penguasaan bahan
pembelajaran, prinsip strategi dan teknik keguruan kependidikan, perancangan
peran secara situasional, penyesuaian pelaksanaan yang bersifat transaksional.
Keterampilan guru merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap guru untuk
dapat mengelola kelas dengan baik dan pembelajaran dapat berjalan secara efektif
dan efisien.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru
dalam mengajar adalah seperangkat kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru
dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di
luar kelas, akibatnya akan tercipta kondisi belajar yang kondusif.
Adapun indikator masing-masing keterampilan dijabarkan menurut
Rusman (2011:90-106) yakni:
a. Keterampilan Membuka Pelajaran
Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk
memulai pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang
dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi
bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan
dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif
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terhadap kegiatan belajar. Kegiatan membuka pelajaran merupakan kegiatan yang
sangat penting untuk dilakukan guru, karena dengan permulaan yang baik akan
mempengaruhi jalannya kegiatan belajar selanjutnya. Bila berhasil melakukan
kegiatan pembukaan, maka sangat dimungkinkan kegiatan inti dan penutup akan
berhasil. Keterampilan membuka pelajaran memiliki indikator yang meliputi:
(1)menarik perhatian siswa; (2)menimbulkan motivasi; (3)memberi acuan;
(4)membuat kaitan antara materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang
telah dikuasai.
b. Keterampilan Bertanya
Bertanya sangat biasa dilakukan siswa dalam tiap kesempatan, untuk itu
guru harus mampu memfasilitasi kemampuan bertanya siswa untuk digunakan
dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi: (1)Penggunaan pertanyaan secara
jelas; (2)Pemberian acuan; (3)Pemberian waktu berpikir; (4)Pengaturan urutan
pertanyaan; (5)Peningkatan terjadinya interaksi.
c. Keterampilan Memberi Penguatan
Guru yang baik harus selalu memberikan penguatan, baik dalam penguatan
verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung), maupun non verbal (biasanya
dilakukan dalam gerak, isyarat, sentuhan, elusan, pendekatan, dan sebagainya)
yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku
siswa yang bertujuan untuk memberi informasi atau umpan balik bagi siswa atas
perbuatan yang baik sebagai suatu tindakan dorongan, sehingga perbuatan
tersebut terus diulang, meliputi: (1)Kehangatan dan keantusiasan; (2)Menghindari
penggunaan respons negative; (3)Kebermaknaan; (4)Variasi dalam penggunaan.
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d. Keterampilan Mengadakan Variasi
Peserta didik adalah individu yang unit, heterogen dan memiliki interes
yang berbeda-beda. Siswa ada yang memiliki kecenderungan auditif, yaitu senang
mendengarkan, visual, senang melihat dan kecenderungan kinestik, yaitu senang
melakukan. Karena itulah guru harus memiliki kemampuan mengadakan variasi
dalam kegiatan pembelajaran, meliputi: (1)Variasi cara mengajar guru; (2)Variasi
penggunaan media dan alat pengajaran; (3)Variasi pola interaksi dan kegiatan
siswa.
e. Keterampilan Menjelaskan
Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan
yang luas kepada siswa untuk bertanya. Untuk menanggapi pertanyaan tersebut
seorang guru harus mampu menjelaskan secara sistematis dan logis. Keterampilan
menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang
diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan
yang lainnya, misalnya sebab dan akibat. Penyampaian informasi yang terencana
dengan baik disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan
menjelaskan, meliputi: (1)Merencanakan; (2)Penggunaan balikan; (3)Pemberian
tekanan; (4)Kejelasan.
f. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara
yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan
oleh siswa secara berkelompok. Untuk itu keterampilan guru harus dilatih dan
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dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa
dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil, meliputi:
(1)Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi; (2)Memperluas
masalah

atau

urunan

pendapat;

(3)Menganalisis

pandangan

siswa;

(4)Menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (5)Menutup diskusi.
g. Keterampilan Mengelola Kelas
Yang harus diperhatikan guru dalam pengelolaan kelas adalah menghindari
campur tangan yang berlebihan, menghentikan penjelasan tanpa alasan,
ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan, penyimpangan, dan sikap yang
terlalu bertele-tele, meliputi: (1)menunjukkan sikap tanggap; (2)memberi
perhatian; (3)memusatkan perhatian kelompok; (4)memberikan petunjuk-petunjuk
yang jelas.
h. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan
Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk
memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Guru dapat melakukan variasi,
bimbingan, dan penggunaan media pembelajaran dalam rangka memberikan
sentuhan kebutuhan individual. Pembelajaran ini terjadi bila jumlah siswa yang
dihadapi oleh guru jumlahnya terbatas, yaitu dua sampai delapan orang untuk
kelompok kecil, dan seorang untuk perseorangan. Peran guru dalam pembelajaran
perseorangan ini adalah sebagai organisator, narasumber, motivator, fasilitator,
konselor, dan sekaligus sebagai peserta kegiatan, meliputi: (1)mengadakan
pendekatan secara pribadi; (2)mengorganisasi; (3)membimbing dan memudahkan
belajar; (4)merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
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i. Keterampilan Menutup Pelajaran
Yang dimaksud dengan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan
oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh
siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran, meliputi:
(1)meninjau kembali penguasaan inti pelajaran; (2)merangkum inti pelajaran;
(3)membuat ringkasan; (4)mengevaluasi.
Dengan guru menguasai keterampilan mengajar, maka dapat melaksanakan
pembelajaran lebih baik dan mampu mendorong siswa untuk lebih aktif dan
antusiasdalam mengikuti pembelajaran.
Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan keterampilan
mengajar guru adalah seperangkat kemampuan guru dalam melatih/membimbing
aktivitas dan pengalaman seseorang serta membantunya berkembang dan
menyesuaikan diri kepada lingkungan. Jadi, persepsi siswa tentang keterampilan
mengajar guru adalah penilaian berupa tanggapan/pendapat siswa terhadap
kemampuan/kecakapan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar.
Indikator keterampilan guru dalam penelitian ini, yaitu: (1)Mempersiapkan
perangkat pembelajaran dan media yang sesuai dengan tjuan pembelajaran;
(2)Mempersiapkan

siswa

untuk

mengikuti

pembelajaran;

(3)Membuka

pembelajaran dengan menyebutkan tujuan pembelajaran dan apersepsi melalui
kegiatan tanya jawab; (4)Memberikan media komik yang berhubungan dengan
materi yang akan dipelajari. dan meminta siswa membacanya; (5)Membimbing
pembentukan kelompok dan jalannya diskusi kelompok; (6)Guru membimbing
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menyelesaikan masalah yang ada dalam komik dengan cara diskusi kelompok;
(7)Membimbing

siswa

menyelesaikan

hasil

diskusinya;

(8)Mengadakan

pendekatan secara pribadi; (9)Menjelaskan materi pelajaran dengan menggunakan
model Mind Map berbantuan media komik

dan menambahkan hal-hal yang

belum disampaikan saat presentasi kelompok; (10)Guru dan siswa melakukan
tanya jawab tentang materi yang belum dipahami; (11)Memberikan penguatan
dan penghargaan baik verbal maupun non verbal pada masing-masing kelompok;
(12)Bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, memberikan evaluasi dan
tindak lanjut.
2.1.3.2 Aktivitas Siswa
Sardiman (2011:96) berpendapat bahwa aktivitas merupakan prinsip penting
dalam interaksi belajar mengajar. Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar
membuktikan adanya motivasi. Siswa dikatakan aktif apabila terdapat perilaku
seperti: sering bertanya, mau mengerjakan tugas, mampu menjawab pertanyaan,
senang diberi tugas, dan lain sebagainya.Keaktifan siswa menyebabkan interaksi
antar siswa dan guru sehingga kelas menjadi kondusif, siswa terlibat dalam
pembelajaran, terbentuk pengetahuan dan keterampilan sehingga prestasi akan
meningkat. Jadi dalam proses pembelajaran siswa dituntut aktif, lebih banyak
melakukan kegiatan, guru membimbing dan mengarahkan sehingga pembelajaran
berpusat pada siswa.
Dierich (dalam Hamalik, 2010:172) membagi kegiatan belajar dalam 8
kelompok antara lain:
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a. Kegiatan-kegiatan visual
Membaca,

melihat

gambar-gambar,

mengamati

eksperimen,

demonstrasi,pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain.
b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral)
Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian,
mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara,
diskusi, dan interupsi.
c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan
Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi
kelompok, mendengarkan suatu permainan, serta mendengarkan radio.
d. Kegiatan-kegiatan menulis
Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman,
mengerjakan tes, serta mengisi angket.
e. Kegiatan-kegiatan menggambar
Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola.
f. Kegiatan-kegiatan metrik
Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat
model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun.
g. Kegiatan-kegiatan mental
Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, faktorfaktor, melihat, dan membuat keputusan.
h. Kegiatan-kegiatan emosional
Minat, membedakan, berani, tegang dan lain-lain.
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Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas siswa
adalah segala kegiatan selama proses KBM yang dilakukan oleh siswa dalam
mengikuti pembelajaran sehingga menimbulkan perubahan perilaku pada diri
siswa yang bersifat permanen menuju ke arah yang lebih baik.
Adapun indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini, yaitu: (1)Kesiapan
siswa mengikuti pembelajaran; (2)Siswa mendengarkan penjelasan guru; (3)Siswa
menanggapi apersepsi yang dari guru yang berupa pertanyaan; (4)Membaca dan
memahami materi melalui komik; (5)Menganalisis masalah dalam bentuk komik;
(6)Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok; (7)Menganalisa komik dan
membuat Mind Map; (8)Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah
dipelajari dan menerima tindak lanjut.
2.1.3.3 Iklim Pembelajaran
Bloom (dalam Tarmidi:2006) Mendefinisikan iklim dengan kondisi,
pengaruh, dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial dan
intelektual yang mempengaruhi peserta didik.
Hyman (dalam tarmidi:2006) mengatakan bahwa iklim yang kondusif antara
lain dapat mendukung: (1)Interaksi yang bermanfaat di antara peserta didik;
(2)Memperjelas

pengalaman-pengalaman

guru

dan

peserta

didik;

(3)Menumbuhkan semangat yang memungkinkan kegiatan-kegiatan di kelas
berlangsung dengan baik, dan (4)mendukung saling pengertian antara guru dan
peserta didik.
Iklim pembelajaran yang kondusif akan tercipta apabila terdapat hubungan
yang

baik

antara

guru,

siswa,

dan

lingkungan

saat

proses
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pembelajaranberlangsung. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran
dapat merangsang aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga terbentuk iklim
pembelajaran yang mendukung peningkatan hasil belajar siswa, baik ranah
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Indikator iklim pembelajaran menurut
Depdiknas (2004:7) adalah (1)suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan,
dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas kependidikan; (2)perwujudan
nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru; dan (3) suasana
kelas yang kondusif.
Dalam penelitian ini, indikator iklim pembelajaran yang diamati adalah
(1)Kenyamanan lingkungan belajar; (2)Interaksi dalam pembelajaran.
2.1.3.4 Materi Pembelajaran
Menurut Depdiknas(2004:9), materi pembelajaran yang berkualitas tampak
dari :
a) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai
siswa.
b) Keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang
tersedia.
c) Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual.
d) Dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal
mungkin.
e) Menarik perhatian yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang
ilmu, teknologi, dan seni.
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran
adalah isi atau bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dari mata pelajaran
berdasarkan kurikulum yang telah ada.Adapun indikator materi pembelajaran
yang berkualitas diataranya;(1)kesesuaian tujuan pembelajaran, (2)kesesuaian
apersepsi (3)kesesuaian materi pembelajaran (4)kesesuaian antara materi dengan
model pembelajaran Mind Map serta waktu yang tersedia.
2.1.3.5 Media Pembelajaran
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga
dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar (Arsyad, 2013:10)
Hamalik (dalam Arsyad, 2013:19) mengemukakan bahwa pemakaian media
pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan
minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan
bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Maka dari itu
pelaksanaan pembelajaran akan lebih menyenangkan dan bermakna jika didukung
oleh media pembelajaran, karena materi pelajaran akan lebih mudah dipahami
jika tersampaikan dengan baik melalui media pembelajaran yang tepat.
Fungsi media pembelajaran menurut McKnown (dalam Rohani, 1997:8) ada
empat

fungsi,

yaitu:

(1)mengubah

titik

berat

pendidikan

formal;

(2)membangkitkan motivasi belajar pada peserta didik; (3)memberikan kejelasan;
(4)memberikan rangsangan.
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Indikator kualitas media pembelajaran dalam penelitian ini ialah
(1)kesesuaian media dengan materi pembelajaran; (2)kemampuan media komik
dalam menciptakan interaksi antara guru dan siswa di kelas.
2.1.3.6 Hasil Belajar
Dalam pembelajaran, untuk dapat mengetahui tujuan pembelajaran telah
tercapai atau belum diperlukan adanya penilaian hasil belajar. Suprijono (2012:5)
berpendapat bahwa hasil belajar adalah pola perbuatan, sikap, keterampilan dan
kemampuan siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. hal ini sesuai dengan
pendapat Rifa’i dan Anni (2009:85) hasil belajar merupakan perubahan perilaku
peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perubahan tingkah laku
tergantung pada apa yang dipelajari. Penilaian hasil belajar memberikan informasi
tentang kemajuan siswa dalam mencapai tujuan belajar sehingga guru dapat
menyusun tindak lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu.
Keberhasilan suatu pembelajaran pasti dipengaruhi oleh berbagai macam
faktor yang berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar.
Caroll (dalam Hamdani, 2010:51) menyebutkan bahwa hasil belajar
dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yakni: (1)Faktor bakat belajar; (2)Faktor waktu
yang tersedia untuk belajar; (3)Faktor kemampuan individu; (4)Faktor kualitas
pengajaran; (5)Faktor lingkungan.
Kelima faktor yang disampaikan oleh caroll tersebut dapat dikelompokkan
ke dalam dua faktor. Faktor bakat belajar, faktor waktu yang tersedia dan faktor
kemampuan individu merupakan faktor dari dalam diri siswa. Sedangkan faktor
kualitas pengajaran dan faktor lingkungan merupakan faktor dari luar diri siswa.
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Jadi pada dasarnya faktor penentu keberhasilan pembelajaran berasal dari
dorongan diri peserta didik untuk terus maju dan juga dukungan dari lingkungan
tempat tinggalnya.
Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilihat dari hasil penilaian yang
telah dilakuakan. Menurut Ruminiati (2007:3-4) penilaian adalah suatu kegiatan
untuk membuat keputusan tentang hasil pembelajaran dari masing-masing siswa,
serta keberhasilan siswa dalam kelas secara keseluruhan. Sedangkan menurut
Supratiningsih dan Suharja (dalam Ruminiati, 2007:3-4) Penilaian juga
merupakan indikator keberhasilan guru dalam proses pembelajaran.Menurut
Davies (dalam Ruminiati, 2007:3-4), pengertian penilaian mengacu pada proses
yang menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja,
proses, orang dan objek. Adapun (Sudjana, 2011:3) membatasinya sebagai suatu
proses pemberian nilai dengan mengacu pada kriteria yang sudah ditentukan.
Tujuan penilaian dalam pembelajaran adalah mengetahui kedudukan siswa
dalam kelompok di kelasnya. Selain itu, sebagai umpan balik bagi guru untuk
mengetahui ketepatan pemilihan program dan metode yang digunakan, untuk
menganalisis kendala siswa dalam proses pembelajaran, serta menempatkan
informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan langkah selanjutnya
(Ruminiati, 2007: 3-9).
Penilaian berfungsi sebagai (a)bahan diagnostik kesulitan siswa dan bahan
pengembangan

kualitas

pembelajaran

siswa,

(b)bahan seleksi,

(c)bahan

pertimbangan kenaikan kelas, dan sebagai (d)bahan pertimbangan penempatan
siswa selanjutnya (Ruminiati, 2007:3-10).
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Ruminiati, (2007:3-10) mengatakan bahwa penilaian hendaknya memenuhi
prinsip-prinsip berikut. (a)Objektif, yaitu guru bertindak adil. (b)Jelas, yaitu guru
harus memahami prosedur penilaian secara jelas. (c)Seksama, yaitu guru harus
menyiapkan seluruh komponen secara cermat dan seksama. (d)Representatif,
yaitu guru harus mampu melakukan penilaian secara menyeluruh. Serta,
(e)terbuka, yaitu guru harus selalu menginformasikan prosedur penilaian secara
lengkap kepada siswa.
Sedangkan penilaian proses belajar adalah pemberian nilai terhadap
pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan
pengajaran. Sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan dalam Undang-Undang
No 19 Tahun 2005 tentang SNP, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah terdiri atas, (1)penilaian hasil belajar oleh pendidik;
(2)penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (3)penilaian hasil belajar
oleh pemerintah. Dalam hal ini penilaian yang dapat menilai proses pembelajaran
ialah penilaian hasil belajar oleh pendidik.
Penjelasan dalam pasal 64 ayat 1 dan 2, Penilaian hasil belajar oleh pendidik
dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan
perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan
akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian tersebut digunakan untuk,
(1)menilai pencapaian kompetensi peserta didik; (2)bahan penyusunan laporan
kemajuan hasil belajar; dan (3)memperbaiki proses pembelajaran.
Sudjana (2011:22-23) menyatakan bahwa dalam sistem pendidikan nasional
rumusan tujuan pendidikan menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin
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Bloom yang terbagi menjadi tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
merupakan hasil proses pembelajaran yang berupa perubahan perilaku peserta
didik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Hasil belajar siswa hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang
mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Rifa’i dan Anni (2009:87)
mengatakan penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang
nilai materi peserta didik untuk tujuan tertentu yang didasarkan pada kriteria
tertentu. Hasil belajar dalam pendidikan paling tinggi dalam hierarkhi kognitif
karena berisi keputusan tentang nilai yang didasarkan pada kriteria yang telah
ditetapkan dengan jelas.
Berdasarkan teori Bloom (Hamdani, 2011: 151-154) mengemukakan bahwa
taksonomi di sini diartikan sebagai salah satu metode klasifikasi tujuan
intruksional secara berjenjang dan progresif ke tingkat yang lebih tinggi. Tiap-tiap
kawasan taksonomi dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Kawasan Kognitif (Pemahaman)
Kawasan Kognitif adalah sub taksonomi yang mengungkapkan kegiatan
mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai tingkat yang paling
tinggi, yaitu evaluasi. Kawasan kognitif terdiri atas enam tingkatan dengan aspek
belajar yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut.
1) Tingkat pengetahuan (knowledge). Tujuan intruksional pada level ini menuntut
siswa untuk mampu mengingat informasi yang telah diterima sebelumnya.
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2) Tingkat pemahaman (comprehension). Kategori pemahaman dihubungkan
dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan dan informasi yang telah
diketahui dengan kata-kata sendiri.
3) Tingkat penerapan (aplication). Penerapan merupakan kemampuan untuk
menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke alam situasi
yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan
sehari-hari.
4) Tingkat

analisis

(analysis).

analisis

merupakan

kemampuan

untuk

mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau
elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis atau kesimpulan, dan
memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi.
Dalam hal ini, siswa diharapkan menunjukkan hubungan diantara berbagai
gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut dengan standar, prinsip
atau prosedur yang telah dipelajari.
5) Tingkat sintetis (synthesis). Sintesis diartikan sebagai kemampuan seseorang
dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan
yang ada terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh.
6) Tingkat evaluasi (evaluation). Evaluasi merupakan level tertinggi, yang
mengharapkan siswa mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai
suatu gagasan, metode, produk atau benda dengan menggunakan

kriteria

tertentu. Jadi, evaluasi condong pada bentuk penilaian biasa dari pada sistem
evaluasi.
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Ranah kognitif yang hierarkis tersebut dilukiskan oleh Dimyati (dalam
Ruminiati, 2007: 3-22) seperti dalam bagan berikut ini.

Gambar 2.1 Bagan Hirarki Jenis Perilaku dan Kemampuan Internal
Menurut Taksonomi Bloom

b. Kawasan Afektif (Sikap dan Perilaku).
Untuk memperoleh gambaran tentang kawasan tujuan intruksional afektif
secara utuh, berikut ini akan dijelaskan setiap tingkat secara berurutan: 1) Tingkat
menerima (receiving), yaitu proses pembentukan sikap dan perilaku dengan cara
membangkitkan kesadaran tentang adanya stimulus tertentu yang mengandung
estetika, (2) Tingkat tanggapan (responding) , (3) Tingkat menilai, (4) Tingkat
organisasi (organization), (5) Tingkat karakterisasi (characterization).
Menurut Mudjiono dan Dimyati (dalam Ruminiati, 2007: 3-26).Ranah
afektif yang terdiri dari lima hierarkis tersebut dilukiskan seperti dalam Bagan 2
di bawah ini.
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Gambar 2.2: Bagan Hierarkis Jenis Perilaku dan Kemampuan Afektif Menurut
Bloom

c. Kawasan Psikomotor (psycomotor Domain)
Kawasan psikomotor adalah kawasan yang berorientasi pada keterampilan
motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh, atau tindakan yang
memerlukan koordinasi antara saraf dan otot. Kelompok-kelompok tersebut antara
adalah sebagai berikut.
1) Gerakan seluruh badan (gross body movement), yaitu perilaku seseorang dalam
suatu kegiatan yang memerlukan gerakan fisik secara menyeluruh.
2) Gerakan yang terkoordinasi (coodination movements), yaitu gerakan yang
dihasilkan dari perpaduan antara fungsi salah satu atau lebih indra manusia
dengan salah satu anggota badan.
3) Komunikasi nonverbal (nonverbal communication), yaitu hal-hal yang
berkenaan dengan komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau isyarat,
misalnya dengan tangan, anggukan kepala, ekspresi wajah, dan lain-lain.
4) Kebolehan

dalam

berbicara

(speech

behavior),

dalam

hal-hal

yang

berhubungan dengan koordinasi gerakan tangan atau anggota badan lainnya
dengan ekspresi dan kemampuan berbicara.
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Menurut Dimyati (dalam Ruminiati, 2007: 3-30) Ranah psikomotorik yang
terdiri dari tujuh hierarkis tersebut dilukiskan seperti dalam Bagan 3 berikut.

Gambar 2.3 Bagan Hierarkis Jenis Perilaku dan Kemampuan Psikomotor
Menurut Bloom

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah
suatu tujuan dari pembelajaran

yang merupakan perubahan perilaku yang

mencakup keseluruhan aspek yang ada. Aspek tersebut terdiri dari aspek kognitif,
aspek afektif, dan aspek psikomotor yang saling berkaitan satu sama lain dan di
pengaruhi oleh faktor dari dalam individu siswa maupun lingkungan.
Pada penelitian ini hasil belajar difokuskan pada pencapaian ranah kognitif
atau pengetahuan siswa tentang materi pelajaran sesuai indikator yang dituangkan
dalam soal-soal evaluasi.
Peneliti menetapkan indikator keberhasilan terkait dengan hasil belajar
dengan menggunakan model Mind Map berbantuan media komik adalah sebagai
berikut : (1)Menjelaskan pengertian globalisasi (C2), (2)Menyebutkan ciri-ciri
yang menandakan semakin berkembangnya globalisasi di lingkungan (C1),
(3)Mengidentifikasi contoh-contoh pengaruh globalisasi di lingkungan (C2),
(4)Membuat mind map sederhana dari materi globalisasi yang telah dipelajari
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(P2),

(5)Menyebutkan

dampak

positif

dan

negatif

globalisasi

(C1),

(6)Memecahkan masalah dalam bentuk komik (C4,A5), (7)Memisahkan antara
dampak positif dan negatif globalisasi (C5), (8)Membuat mind map sederhana
dari materi dampak positif dan negatif globalisasi (P2), (9)Menyebutkan jenisjenis kebudayaan Indonesia (C1), (10)Menjelaskan tujuan melakukan misi
kebudayaan internasional(C2), (11)Mengidentifikasi jenis budaya indonesia yang
pernah ditampilkan pada misi kebudayaan internasional (C2), (12)Membuat mind
map sederhana dari materi tentang budaya Indonesia dalam misi kebudayaan
Internasional (P2),(13)Menentukan upaya-upaya untuk menanggulangi pengaruh
negatif globalisasi (C3), (14)Menganalisis contoh budaya asing yang harus ditolak
dan budaya asing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (C4),
(15)Membuat mind map sederhana dari materi tentang Sikap terhadap pengaruh
globalisasi yang terjadidi lingkungan sekitar yang telah dipelajari (P2).
Pada penelitian ini hasil belajar yang nampak pada evaluasi adalah aspek
konitifnya, sedangkan aspek afektif dan psikomotor dapat dilihat melalui aktivitas
siswa.
2.1.4 Pendidikan Karakter
2.1.4.1 Pengertian Pendidikan Karakter
Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa latin character, yang
berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak.
Dalam kamus psikologi, arti karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak
etis atau moral misalnya kejujuran seseorang. Secara terminologi (istilah),
karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada
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faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi
pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang(Fitri, 2012:20).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter
ditentukan oleh konsistensi perilaku seseorang yang sesuai dengan apa yang
diucapkan dan harus didasari atas ilmu dan pengetahuan dari sumber-sumber nilai
yang dapat dipertanggung jawabkan(Fitri, 2012:21).
2.1.4.2 Tujuan Pendidikan Karakter
Menurut Fitri (2012:22) Pendidikan karakter bertujuan membentuk dan
membangun pola pikir, sikap dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang
positif, berakhlak karimah, berjiwa luhur, dan bertangung jawab. Dalam konteks
pendidikan, pendidikan karakter adalah usaha sadar yang dilakukan untuk
membentuk peserta didik menjadi pribadi positif dan berakhlak karimah sesuai
dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sehingga dapat diimplementasikan
dalam kehidupan sehari-hari. Dan secara substansif, tujuan pendidikan karakter
adalah membimbing dan memfasilitasi anak agar memiliki karakter positif.
Menurut Hamalik (dalam Fitri, 2012:24), komponen tujuan pembelajaran
meliputi: 1)tingkah laku; 2)kondisi-kondisi tes; 3)standar (ukuran)perilaku. Dalam
model pengembangan kurikulum seperti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP), tujuan pembelajaran disesuaikan dengan Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD) yang diukur melalui indikator-indikator pencapaian
keberhasilan pembelajaran.
Menurut Kemendiknas (dalam Fitri, 2012:24) tujuan pendidikan karakter
yaitu:
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1) Mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik sebagai
manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan
dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.
3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebgai
generasi penerus bangsa.
4) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang
mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan.
5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar
yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa
kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).
Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa tujuan dari pendidikan
karakter adalah membentuk, menanamkan, memfasilitasi, dan mengembangkan
nilai-nilai positif pada anak sehingga menjadi pribadi yang unggul dan
bermartabat.
2.1.4.3 Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter
Pada prinsipnya, pengembangan budaya, pengembangan budaya dan
karakter bangsa tidak dimasukka sebagai pokok bahasan, tetapi ke dalam mata
pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah. Oleh karena itu, guru dan
sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan
budaya dan karakter bangsa ke dalam kurikulum.
Menurut Hasan (dalam Fitri, 2012:32) prinsip pembelajaran yang digunakan
dalam

pengembangan

pendidikan

budaya

dan

karakter

bangsa

adalah
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mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan
karakter bangsasebagai milik mereka dan bertanggung jawab atasa keputusan
yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, mementukan
pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri.
Berikut

ini

prinsip-prinsip

yang

digunakan

dalam

pengembangan

pendidikan budaya dan karakter bangsa.
1) Berkelanjutan; mengandung bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya
dan karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari peserta
didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan.
2) Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah;
mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter
bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.
3) Nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan; mengandung makna bahwa materi
nilai udaya dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa.
4) Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan.
2.1.4.4 Indikator Keberhasilan Pendidikan Karakter
Menurut Hasan (dalam Fitri, 2012:39) ada dua jenis indikator, yaitu
indikator sekolah dan kelas, serta indikator mata pelajaran. Indikator sekolah dan
kelas adalah penanda yang digunakan oleh kepala sekolah, guru dan personalia
sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sekolah sebagai
lembaga pelaksana pendidikan budaya dan karakter bangsa. Sedangkan indikator
mata pelajaran menggambarkan perilaku afektif seorang peserta didik berkenaan
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dengan mata pelajaran tertentu. Adapun indikator keberhasilannya dapat
dikembangkan sebagaimana dicontohkan pada tabel 2.1 berikut:

No

Nilai

1

Religius

2

Jujur

3

Toleransi

4

Disiplin

5

Kerja keras

6

Kreatif

7

Mandiri

8

Demokratis

9

Rasa
tahu

10

Semangat
kebangsaan

11

Cinta
air

Tabel 2.1 Indikator Keberhasilan Pendidikan karakter
Indikator
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ingin

tanah

Mengucapkan salam
Berdo’a sebelum dan sesudah belajar
Melaksanakan ibadah keagamaan
Merayakan hari besar keagamaan
Membuat dan mengerjakan tugas secara benar
Tidak menyontek atau memberi sontekan
Menmbangun koperasi atai kantin kejujuran
Melaporkan kegiatan sekolah secara transparan
Melakukan sistem perekrutan sisww secara benar dan adil
Melakukan sistem penilaian yang akuntabel dan tidak melakukan
manipulasi .
a) Memperlakuakan orang lain dengan cara yang sama dan tidak
membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan
b) Menghargai perbedaan yang ada tanpa melecehkan kelompok lain.
a) Guru dan siswa hadir tepat waktu
b) Menegakkan prinsip dengan memberikan punishment bagi yang
melanggar dan rewrad bagi yang berprestasi
c) Menjalankan tata tertib sekolah.
a) Pengelolaan pembelajaran yang menantang
b) Mendorong semua warga sekolah untuk berprestasi
c) Kompetisi secara fair
d) Memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi.
a) Menciptakan ide-ide baru disekolah
b) Mengharga setiap karya yang unik dan berbeda
c) Membangun suasana belajar yang mendorong munculnya kreativitas
siswa.
a) Siswa agar mampu bekerja secara mandiri
b) Membangun kemandirian siswa melalui tugas-tugas yang bersifat
individu.
a) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
b) Sistem pemilihan ketua kelas dan pengurus kelas secara demokratis
c) Mendasarkan setiap keputusan pada musyawarah mufakat.
a) Sistem pembelajaran diarahkan untuk mengeksplorasi keingintahuan
siswa.
b) Sekolah memberikan fasilitas, baik melaui media cetak maupun
elektronik, agar siswa dapat mencari informasi yang baru.
a) Memperingati hari-hari besar nasional
b) Meneladani para pahlawan nasional
c) Berkumjung ke tempat-tempat bersejarah
d) Melaksanakan upacara utin sekolah
e) Mengikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan kebangsaan
f) Memajang gambar tokoh-tokoh bangsa.
a) Melaksnakan nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa
b) Menggunakan bahas Indonesia yang baik dan benar
c) Memajang bendera Indonesia, Pancasila, gambar, presiden serta
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Menghargai
prestasi

13

Bersahabat/ko
munikatif

14

Cinta damai

15

Gemar
membaca

16

Peduli
lingkungan

17

Peduli sosial

18

Tanggung
jawab

simbol-simbol negara lainnya
d) Bangga dengan karya bangsa
e) Melestarikan seni dan budaya bangsa.
a) Mengabadikan dan memajang hasil karya siswa di sekolah
b) Memberikan reward setiap warga sekolah yang berprestasi
c) Melatih dan membina generasi penerus untuk mencontoh hasil atau
prestasi generasi sebelumnya.
a) Saling menghargai dan menghormati
b) Guru menyayangi siswa dan siswa menghormati guru
c) Tidak menjaga jarak
d) Tidak membeda-bedakan dalam berkomunikasi.
a) Menciptakan suasana kelas yang tentram
b) Tidak menoleransi segala bentuk tindak kekerasan
c) Mendorong terciptanya harmonisasi kelas dan sekolah
a) Mendorong dan memfasilitasi siswa untuk gemar membaca
b) Setiap pembelajaran didukung dengan sumber bacaan atau referensi
c) Adanya ruang baca, baik di perpustakaan maupun ruang khusus
tertentu
d) Menyediakan buku-buku sesuai dengan tahap perkembangan siswa
e) Menyediakan buku-buku yang dapat menarik minat baca siswa.
a) Menjaga lingkungan kelas dan sekolah
b) Memelihara tumbuh-timbuhn dengan baik tanpa menginjak atau
merusaknya.
c) Mendukung program go green (penghijauan) di lingkungan sekolah
d) Tersedianya tempat untuk membuang sampah organik dan sampah non
organik
a) Sekolah memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu
b) Melakukan kegiatan bakti sosial
c) Melakukan kunjungan di daerah atau kawasan marginal
d) Memberikan bantuan kepada lingkungan masyarakat yang kurang
mampu
e) Menyediakan kotak amal atau sumbangan.
a) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik
b) Bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan
c) Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
d) Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama

2.1.4.5 Pembelajaran Nilai dalam Pendidikan Karakter
Menurut Drijarkara (dalam Fitri, 2012:87) nilai adalah hakikat sesuatu yang
menyebabkan hal itu pantas dikerjakan oleh manusia. Nilai erat kaitannya dengan
kebaikan, kendati keduanya memang tidak sama mengingat bahwa sesuatu
yangbaik tidak selalu bernilai tinggi bagi seseorang, atau sebaliknya.Nilai bersifat
praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia serta melembaga secara
objektif di dalam masyarakat. Nilai merupakan suatu realita yang sah sebagai
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suatu cita-cita yang benar dan berlawanan dengan cita-cita palsu bersifat khayali.
Pembelajaran nilai tidak harus merupakan satu program atau pelajaran khusus
seperti

mata

pelajara

Pendidikan

Agama,

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan (PKn), Ilmu Pengetahuan Sosial, dan sebagainya. Tetapi lebih
merupakan suatu dimensi dari seluruh usaha pendidikan sehingga pembelajaran
nilai dapat dimasukkan pada semua bidang mata pelajaran (Fitri, 2012:89).
Pemikiran tersebut relevan dengan pendekatan integratif pada pendidikan
karakter yang dinyatakan oleh Rusnak (dalam Fitri, 2012:103), bahwa:
1)pendidikan karakter bukan mata pelajaran sendiri, melainkan masuk menjadi
bagian dari semua mata pelajaran; 2)pendidikan karakter terintegrasi pada semua
kegiatan

pembelajaran;

3)lingkungan

sekolah

yang

positif

membantu

mengembangkan karakter; 4)pengembangan karakter harus didukung oleh
kebijakan pemimpin; 5)memberdayakan guru mempromosikan pengembangan
karakter; 6)sekolah dan masyarakat adalah vital bagi pengembangan karakter.
Ada 18 nilai yang relevan untuk diterapkan di Sekolah Dasar sesuai dengan
karakteristik siswa. Nilai tersebut antara lain: 1)cinta dan kasih sayang; 2)peduli
dan empati; 3)kerja sama; 4)berani; 5)keteguhan hati dan komitmen; 6)adil;
7)suka menolong; 8)kejujuran dan integritas; 9)humor; 10)mandiri dan percaya
diri; 11)disiplin diri; 12)loyalitas; 13)sabar; 14)rasa bangga; 15)banyak akal;
16)sikap hormat; 17)tanggung jawab; 18)toleransi. Masing-masing nilai tersebut
mempunyai indikator yang terukur. Indikator dimaksud sebagaimana dalam tabel
2.2 berikut:
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Tabel 2.2 Materi nilai dan indikator yang dibelajarkan
No
1.

2

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

NILAI
INDIKATOR
Cinta dan kasih a) Ungkapan hati, pikiran, dan perbuatan untuk menunjukkan kasih
saying
sayang yang tinggi pada seseorang, baik dalam bentuk fisik maupun
nonfisik
b) Sikap memahami dan memperhatikan orang lain secara sungguhsungguh.
Kepedulian dan a) Menanggapi perasaan, pikiran dan pengalaman orang lain karena
empati
merasakan kepedulian terhadap sesama
b) Berupaya mengenali pribadi orang lain dan ingin membantu orang
lain yang sedang dalam keadaan susah.
c) Mengenali rasa kemanusiaan sendiri terhadap orang lain.
Kerja sama
a) Menggabungkan tenaga diri pribadi dengan orang lain untuk bekerja
demi mencapai suatu tujuan.
b) Membagi pekerjaan dengan orang lain untuk suatu tujuan.
Berani
a) Kemampuan menghadapi kesulitan, bahaya, atau sakit dengan cara
dapat mengendalikan situasi.
b) Mengenali sesuatu yang menakutkan atau menantang dan kemudian
memikirkan stretegi untuk menghadapinya.
Keteguhan hati a) Bertahan dalam menggapai cita-cita, pekerjaan dan segala urusan.
dan komitmen
b) janji yang dipegang teguh terhadap keyakinan
Adil
a) Memperlakukan orang lain dengan sikap yang memihak dan wajar.
b) Mempunyai pandangan yang jujur dalam kehidupan sehari-hari dan
di dlam situasi khusus, tanpa pengaruh dari manapun dan siapapun.
Suka menolong
a) Kebiasaan membantu orang lain
b) Selalu siap mengulurkan tangan dan dengan secara aktif mencari
kesempatan untuk menyumbang
Kejujuran
dan a) Berbicara tidak bohong dan memperlakukan orang lain secara adil
integritas
b) Jujur terhadap diri sendiri dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral
sendiri.
Humor
a) Kemampuan untuk merasakan dan menanggapi kelucuan diluar dan
di dalam dirinya sendiri
b) Menciptakan kecerahan dalam kehidupan sehari-hari dengan
tersenyum pada situasi senang dan tertawa pada situasi yang
menggelikan
Mandiri
dan a) Kebebasan melakukan kebutuhan diri sendiri
percaya diri
b) Mempertimbangkan pilihan dan membuat keputusan sendiri
Disiplin diri
a) Membiasakan diri mematuhi peraturan atau kesepakatan yang telah
dibuat.
b) Melakukan suatu perbuatan yang baik secara ajeg.
Loyalitas
a) Tetap setia terhadap komitmen dengan orang lain (keluarga atau
teman) atau dengan kelompok tertentu
b) Tetap berkomitmen dalam keadaan sulit maupun adanya rintangan.
Sabar
a) Mampu mengendalikan diri dari kelambatan mencapai cita-cita atau
kesempatan khusus.
b) Menunggu segala kebutuhan dan kepentingan dengan tenang
c) Mempu mengendalikan diri dari gangguan orang lain
d) Menunda keinginan yang dapat merugikan dirinya
Rasa bangga
a) Menghargai diri sendiri
b) Merasa senang ketika dapat menyelesaikan suatu tugas yang
menantang atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
Banyak akal
a) Mampu berpikir secara kreatif tentang metode dan bahan yang
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16.

Sikap hormat

17.

Tanggung jawab

18.

Toleransi

berbeda dalam upaya menanggulangi situasi yang baru dan sukar
b) Mampu membuat pertimbangan, menggunakan imajinasi, dan semua
pilihan yang terbaik dalam menemukan pemecahan suatu masalah.
a) Menghormati orang lain ketika mengagumi, menghargai, dan
mempunyai penghargaan khusus
b) Sopan kepada orang lain dan memperlakukan mereka dengan baik.
a) Dapat dipercaya dan dapat diandalkan atas suatu perbuatan atau
tindakan
b) Dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatan dan tindakan yang
dilakukan.
a) Saling menghormati antarsesama tanpa memandang suku, agama,
ras dan aliran
b) Saling membantu antarsesama dalam kebaikan

(Fitri, 2012: 107)
2.1.4.6 Integrasi Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran PKn
Menurut Fitri (2012: 46) pendidikan karakter bukan berdiri sendiri,
melainkan merupakan suatu nilai yang menjadi satu kesatuan dengan setiap mata
pelajaran di sekolah. Proses pendidikan karakter tidak dapat langsung dilihat
hasilnya dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan proses yang kontinu dan
konsisten. Pendidikan karakter berkaitan dengan waktu yang panjang sehingga
tidak dapat dilakukan dengan hanya satu kegiatan. Disinilah pentingnya
pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus terintegrasi dalam kehidupan
sekolah, baik dalam konteks pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas.
Pelaksanaan pendidikan karakter yang dilakukan secara terintegrasi ke
dalam penyusunan silabus dan indikator yang merujuk pada standar kompetensi
dan kompetensi dasar yang terdapat dalam KTSP. Contoh integrasi ke dalam mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu:
a) Permainan peran dapat membantu peserta didik untuk mengenali emosi diri
sendiri dan orang lain. Dengan bermain sosiodrama, peserta didik diharapkan
mampu mengekspireskan berbagai emosi dan tingkah laku yang diperankan.
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b) Mempelajari lintas budaya nusantara untuk menanamkan sikap toleransi dan
rasa saling menghargai.
2.1.5 Kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
2.1.5.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan yang
mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab
berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Atau dengan perkataan lain
merupakan

pendidikan

Pancasila

dalam

praktek.

Secara

epistemologis, pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu

konseptualintegrated

knowledge system yang memiliki misi menumbuhkan potensi peserta didik agar
memiliki "civic intelligence" dan "civic participation" serta "civic responsibility"
sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan peradaban bangsa
Indonesia yang berPancasila (Depdiknas, 2007). Lebih lanjut lagi, Depdiknas
(dalam

Aryani,

2010:39)

mentatakan

bahwa

konsep

kewarganegaraan

(citizenship) merupakan materi yang memfokuskan pada pembentukan diri yang
beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa, untuk
menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, sesuai
yang diamanatkat oleh Pancasila dan UUD 1945.
Winataputra (dalam Ruminiati, 2007:1-25) menyatakan bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) adalah pendidikan yang menyangkut status formal warga
negara yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949.
Undang-undang ini berisi tentang diri kewarganegaraan, dan peraturan-peraturan
naturalisasi atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia.
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Model PembelajaranPKn sebagai pusat pendidikan nilai, bukanlah sekedar
mentransmisikan isi nilai tertentu kepada peserta didik, akan tetapi dimaknai
sebagai upaya mengembangkan proses penilaian dalam diri seseorang untuk
memperkaya peserta didik dengan sesuatu yang lebih krusial dan fungsional
(Aryani dan Susatim, 2010:43).
Sejalan dengan hal tersebut, konsep kewarganegaraan (citizenship) menurut
Aryani dan Susantim (2010:18) merupakan materi yang memfokuskan pada
pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan
suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan
berkarakter. Berdasarkan konsep kewarganegaraan tersebut, dalam pembelajaran
PKn guru harus membentuk kepribadian peserta didik menjadi peserta didik yang
berkarakter artinya peserta didik harus lebih menonjolkan sikap (afektifnya).
Walaupun demikian, pembelajaran PKn juga tidak boleh melupakan ranah hasil
belajar yang lain seperti kognitif dan psikomotorik karena ketiga ranah tersebut
tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya, ketiganya saling
terikat dan berhubungan.
Berdasarkan pengertian pendidikan kewarganegaraan, dapat disimpulkan
pendidikan

kewarganegaraan

adalah

pendidikan

yang

mengarah

pada

pengetahuan, sikap mental, nilai-nilai, dan perilaku, akibatnya akan membentuk
kepribadian peserta didik menjadi pribadi yang cerdas, terampil, bertanggung
jawab, demokratis, sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila untuk
mewujudkan Indonesia yang kuat dan sejahtera. Pendidikan kewarganegaraan ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada calon-calon penerus bangsa
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agartidak hanya cerdas intelektualnya saja tetapi seimbang antara sikap dan
keterampilan yang dimilikinya.
2.1.5.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Ruminiati (2007:1-26) mennyebutkan bahwa tujuan PKn adalah untuk
membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik. Sedangkan tujuan
mata pelajaran PKn, menurut Mulyasa, 2007 (dalam Ruminiati, 2007:1-26) adalah
untuk menjadikan siswa:
a. Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi
persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya.
b. Mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif dan bertanggung
jawab, dan bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan.
c. Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup
bersama dengan bangsa lain di duniadan mampu berinteraksi dan komunikasi
dengan baik. untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat
Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Winataputra (2008:1.20) yang
menyatakan tujuan PKn adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab
dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan
prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara
yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat
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ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan
serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih
lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang
meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan
mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.
Tujuan PKn menurut Soemantri (dalam Aryani dan Susatim, 2010:50)
adalah penanaman konsep-konsep dan sistem nilai yang sudah dianggap baik
sebgai titik tolak untuk menumbuhkan warga negara yang baik. Ruminiati warga
negara yang baik. Tujuan PKn di SD adalah untuk menjadikan warga negara yang
baik yaitu warga negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya.
Dengan demikian, kelak siswa diharapkan dapat menjadi bangsa yang terampil,
dan cerdas, dan bersikap baik serta mampu mengikuti kemajuan teknologi modern
(Ruminiati,2007:1.26).
Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan tujuan pendidikan
kewarganegaraan adalah agar tercipta karakter peserta didik yang cerdas, terampil,
kreatif, bertanggung jawab, berkembang secara positif, serta mengikuti
perkembangan teknologi dan informasi.
2.1.5.3 Ruang Lingkup PKn
Berdasarkan Permendiknas N0. 22 tahun 2006 (dalam Depdiknas,2007:11)
Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan
dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta
lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda,
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Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan
negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Keterbukaan dan jaminan keadilan.
b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata
tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan
daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem
hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban
anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan,
penghormatan dan perlindungan HAM.
d. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai
warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan
pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan
warga Negara.
e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang
pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan
dasar negara dengan konstitusi.
f. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan,
Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem
politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem
pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
g. Pancasila meliputi: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-
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nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi
terbuka.
h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri
Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan
organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.
2.1.5.4 Pembelajaran PKn di SD
Materi PKn di semua jenjang kelas mengandung muatan konsep nilai,
moral, dan norma. Semua ini ada dalam materi pembelajaran PKn SD dan termuat
dalam standar kompetensi mulai dari kelas satu sampai kelas enam. Dalam
pembelajaran PKn di SD konsep perlu diperkenalkan kepada siswa agar kelak jika
memandang masalah dapat runtut, kronologis, dan memiliki konsep yang matang.
Sedangkan nilai bermakna sebagai bobot/ kualitas perbuatan, kebaikan yang
terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai barang/ sesuatu yang berharga,
berguna, dan memiliki manfaat. Dalam pembelajaran PKn di SD, nilai sangat
penting untuk ditanamkan sejak dini karena nilai bermanfaat sebagai tuntunan
hidup. Selain itu, moral/ moralitas juga sangat penting untuk ditanamkan pada
anak SD. Moral yang berarti tuntutan perilaku yang baik, yang dimiliki individu
sebagai moralitas, yang tercermin dalam pemikiran/ konsep, sikap dan tingkah
laku ini harus ditanamkan untuk membentuk moral anak yang sesuai dengan
falsafah hidupnya. Sebagai petunjuk hidup individu, norma juga berperan di sini.
Norma merupakan sumber hukum yang berperan dalam menguatkan kedudukan
materi dalam PKn.
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Untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan materi tersebut, diperlukan
suatu proses pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Oleh karena itu,
pendidikan nilai dalam PKn diupayakan mampu melakukan proses dalam rangka
berusaha membantu peserta didik untuk berubah, sehingga mereka bertindak
dengan cara yang lebih dapat diterima dan lebih produktif, baik secara personal
maupun sosial.
Winataputra (2008:1.20) mengemukakan bahwa pembelajaran PKn harus
dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang
memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi yang efektivitas
dalam berpartisipasi. Ada dua hal yang perlu dipersiapkan guru dalam mengajar
yaitu bekal pengetahuan materi pembelajaran dan metode atau pendekatan
pembelajaran. Guru harus menggunakan berbagai sumber belajar tidak hanya dari
buku pegangan yang dimiliki siswa saja, untuk mendapatkan bekal materi
pembelajaran.

Sedangkan,

untuk

dapat

menggunakan

berbagai

metode

pembelajaran, guru harus memahami cara penggunaan berbagai metode dan harus
disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Dari segi substansi, PKn dapat
memperkaya wawasan dan membentuk kepribadian yang integral sebagai warga
negara. Materi PKn berisi fakta dan peristiwa keseharian yang sangat dekat
dengan kehidupan siswa yang mestinya menarik dan menyenangkan.
Sedangkan, aplikasi yang terjadi pada pembelajaran PKn di SD sekarang ini
masih banyak kekurangan. Pada saat akan melaksanakan pembelajaran hanya
beberapa guru saja yang membuat perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam
RPP PKn dengan menggunakan pendekatan nyata yang mengaktifkan siswa,
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karena

menganggap

pembuatan

rencana

pembelajaran

seperti

itu

membingungkan, rumit, dan menyita banyak waktu. Di samping itu, kenyataan
menunjukkan bahwa bekal materi PKn masih kurang memadai, karena guru
kurang menguasai materi dan hanya menggunakan buku sumber yang digunakan
siswa.
Dengan adanya hal tersebut, pembelajaran PKn di SD belum terlaksana
dengan baik dan maksimal, oleh karena itu tugas guru dan calon pendidik
selanjutnya adalah memperbaiki pembelajaran PKn dengan menerapkan berbagai
metode pembelajaran, dan menggunakan berbagai sumber belajar yang sesuai
dengan materi pembelajaran, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang
dilakukan guru. Dengan begitu, pembelajaran akan menjadi menyenangkan dan
dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajar PKn.
2.1.6 Evaluasi Pembelajaran
2.1.6.1 Pengertian Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi pembelajaran menurut Stufflebeam dan Shinkfield (dalam
Widoyoko 2013:3) adalah suatu proses menyediakan informasi yang dapat
dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan
yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat
keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman
terhadap fenomena.
Evaluasi pembelajaran merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan
untuk mengumpulkan, mendeskrisikan, menginter-prestasikan, dan menyajikan
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informasi tentang suatu program untuk digunakan sebagai dasar membuat
keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program selanjutnya.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi
pembelajaran adalah proses yang terencana dan terarah untuk mengumpulkan dan
menyajikan informasi sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang
pembelajaran.
2.1.6.2 Fungsi Evaluasi Pembelajaran
Menurut Widoyoko (2013:36) fungsi evaluasi pembelajaran adalah: a)Siswa
dapat mengetahui sejauh mana keberhasilannya dalam mengikuti pembelajaran.
b)Memberikan motivasi belajar bagi siswa. c)Guru mendapat informasi siswa
yang sudah dan belum berhasil dalam pembelajaran, sehingga guru dapat
memusatkan perhatiannya kepada siswa yang belum berhasil. d)Guru mendapat
informasi apakah materi pelajaran yang disajikan sudah tepat bagi siswa atau
belum. e)Guru dapat mengetahui strategi pembelajaran yang digunakan sudah
tepat atau belum. f)Dasar bagi perbaikan kurikulum dan program pendidikan.
g)Sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan program pendidikan di sekolah
untuk masa yang akan datang.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi mempunyai
fungsi untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi sebagai dasar untuk
membuat keputusan tentang pembelajaran.
2.1.6.3 Prinsip Evaluasi Pembelajaran
Menurut Putra (2013:91) ada delapan prinsip dalam evaluasi pembelajaran,
yaitu:
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a. Keterpaduan
Dalam evaluasi harus ada kesesuaian antara tujuan, materi, dan metode
pembelajaran.
b. Keterlibatan siswa
Pelaksanaan evaluasi pembelajaran harus ada keterlibatan siswa.
c. Koherensi
Evaluasi pembelajaran harus berkaitan dengan materi pelajaran dan sesuai
dengan ranah kemampuan siswa.
d. Pedagogis
Pelaksanaan evaluasi harus ada alat penilai dari aspek penilai dari aspek
pedagogis untuk melihat perubahan sikap dan perilaku, sehingga hasil
evaluasi mampu menjadi motivator bagi siswa.
e. Akuntabel
Hasil evaluasi menjadi alat akuntabilitas atau bahan pertanggungjawaban
bagi guru, orang tua siswa, dan sekolah.
f. Keseluruhan
Evaluasi meliputi seluruh segi tujuan pembelajaran. Perubahan tingkah
laku yang sudah ditetapkan sebagai tujuan yang hendak dicapai besifat
utuh.
g. Kontinuitas
Evaluasi tidak hanya terdapat pada awal dan akhir pembelajaran, tetapi
juga selama proses pembelajaran berlangsung.
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h. Diskriminasi
Evaluasi harus mampu menunjukkan perbedaan di kalangan siswa secara
individu. Apabila suatu kelas menunjukkan skor yang sama bagi semua
siswa, maka evaluasi tersebut perlu dipertanyakan.
Pelaksanaan evaluasi harus memenuhi prinsip-prinsip di atas agar hasil
evaluasi dapat dipertanggungjawabkan serta tujuan evaluasi dapat dicapai
secara maksimal.
2.1.6.4 Evaluasi Pembelajaran PKn di SD
Menurut Badan Standar Nasional Pusat (BSNP), penilaian hasil belajar
kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan,
penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai karakteristik materi yang dinilai
(Depdiknas 2006). Dalam hal ini, mata pelajaran PKN termasuk dalam kelompok
mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Evaluasi hasil belajar PKN berhubungan erat dengan tujuan yang ingin
dicapai. Dalam memberikan evaluasi kepada siswa, guru harus memperhatikan
jenis evaluasi agar sesuai dengan materi yang diajarkan.
Dalam Arikunto, (2012:241) Jenis evaluasi menurut Balitbang Pendidikan
Nasionalsebagai berikut:
a. Kuis, isian, atau jawaban singkat yang menanyakan hal-hal prinsip.
b. Pertanyaan lisan untuk mengukur pemahaman terhadap konsep, prinsip,
dan teorema.
c. Ulangan harian yang dilakukan guru secara periodk pada akhir
pembelajaran Kompetensi Dasar (KD) tertentu.
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d. Ulangan tengah semester dan akhir semester, dilakukan dengan materi
yang dinilai dari penggabungan beberapa KD dalam suatu kurun waktu
tertentu.
e. Tugas individu, diberikan dalam waktu dan kebutuhan tertentu dalam
berbagai bentuk.
f. Tugas kelompok, digunakan untuk menilai kompetensi siswa dalam
bekerja kelompok.
g. Penilaian portofolio, yaitu kumpulan hasil belajar/karya siswa yang dinilai
proses kemajuannya.
Sistem penilaian pada mata pelajaran PKN mengikuti prinsip-prinsip
penilaian yang berlaku umum, yaitu:
a. Menyeluruh
Penguasaan kompetensi dalam mata pelajaran PKN menyeluruh baik
menyangkut

standar

kompetensinya,

kompetensi

dasar,

indikator,

pencapaian, maupun aspek-aspek intelektual, sikap dan tindakannya,
beserta keseluruhan proses dalam upaya penguasaan kompetensi tersebut.
b. Berkelanjutan
Sistem penilaian berkelanjutan mengharapkan pencapaian semua
kompetensi dasar yang telah dipelajari, yaitu dalam bentuk ujian.
Selanjutnya hasil ujian dianalisis untuk mengetahui kompetensi dasar yang
telah dicapai.
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c. Berorientasi pada indikator
Sistem penilaian dalam pembelajaran PKN harus mengacu pada
indikator ketercapaian dari setiap standar kompetensi. Sehingga hasil
penilaian memberikan gambaran mengenai perkembangan pencapaian
kompetensi dasar PKN yang telah dikuasai siswa.
d. Sesuai dengan pengalaman belajar
Sistem penilaian dalam PKN harus disesuaikan dengan pengalaman
belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Evaluasi harus
diberikan baik pada proses maupun hasil (Supriatna dkk:7.6).
Dalam pembelajaran PKN guru dapat menggunakan jenis-jenis tes tersebut
sesuai dengan kebutuhan dan materi pelajaran. Dalam penelitian ini, penilaian
yang digunakan adalah tes untuk ranah kognitif, dan pengamatan untuk ranah
afektif dan psikomotorik.
2.1.7 Pendekatan Scientific
2.1.7.1

Pengertian Pendekatan Scientific
Proses pembelajaran menggunakan pendekatan Scientificdimaksudkan

untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami
berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal
dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh
karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk
mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi,
bukan diberi tahu (Kemendikbud, 2013:205).
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Pendekatan scientific ataupendekatan ilmiah merupakan pembelajaran
berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau
penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng
semata(Kemendikbud, 2013).
Kemendikbud (2013) memberikan konsep tersendiri bahwa pendekatan
ilmiah (Scientific Approach) dalam pembelajaran didalamnya mencakup
komponen:

mengamati;

menanya;

menyajikan/mengkomunikasikan.Pembelajaran

menalar;
merupakan

mencoba/mencipta;
proses

ilmiah.

Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran.
Pendekatan scientific atau pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas
perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta
didik (Diklat guru:2013).
Sedangkan penjelasan Sudarwan (dalam Kemendikbud, 2013: 205) tentang
pendekatan scientific bahwa pendidikan ini bercirikan penonjolan dimensi
pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu
kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan
dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Pendekatan ilmiah
(scientific appoach) dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi menggali
informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data
atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis,
menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta (Kemendikbud, 2013:214).
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan scientific
adalah pendekatan yang mengarahkan pada siswa untuk berpikir secara analitis,
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membangun pengetahuannya sendiri sehingga pembelajaran menjadi lebih
bermakna dan bertahan lama di ingatan siswa.
2.1.7.2

Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan scientific

Beberapa prinsip pendekatan scientific dalam kegiatan pembelajaran adalah
sebagai berikut: 1)Pembelajaran berpusat pada siswa; 2)Pembelajaran membentuk
students’ self concept; 3)Pembelajaran terhindar dari verbalisme; 4)Pembelajaran
memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi
konsep, hukum, dan prinsip; 5)Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan
kemampuan berpikir siswa; 6)Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa
dan motivasi mengajar guru; 7)Memberikan kesempatan kepada siswa untuk
melatih kemampuan dalam komunikasi; 8)Adanya proses validasi terhadap
konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya.
2.1.7.3 Langkah-langkah Pendekatan Scientific
Langkah-langkah pendekatan scientific dalam proses pembelajaran meliputi
menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian
mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan
dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Kegiatan
pembelajaran pendekatan ilmiah tidak selalu dilakukan secara prosedural tetapi
dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi.
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang termasuk dalam pendekatan
scientific adalah:
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1.Mengamati (Observing)
Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran
(meaningfull learning). Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan
rasa ingin tahu peserta didik. Kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan
mengamati adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi.
Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan
antara obyek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh
guru.
2. Menanya (Questioning)
Kegiatan menanya adalah kegiatan mengajukan pertanyaan tentang
informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (Permendikbud,
2013:

81a).

Kompetensi

yang

diharapkan

dalam

menanya

adalah

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan
pertanyaan, membentuk pikiran kritis untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang
hayat.
3. Menalar (Associating)
Kegiatan ―mengasosiasi/mengolah informasi/menalar’’ adalah kegiatan
memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan
mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan
kegiatan mengumpulkan informasi (Permendikbud, 2013: 81a). Kegiatan
tersebut dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan
informasi lainnnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut.
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Kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti,
disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan
kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.
4. Mencoba (Experimenting)
Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk
mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan
pengetahuan.

Aktivitas

pembelajaran

yang

nyata

untuk

ini

adalah:

(1)menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut
tuntutan kurikulum; (2)mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang
tersedia dan harus disediakan; (3)mempelajari dasar teoritis yang relevan dan
hasil-hasil eksperimen sebelumnya; (4)melakukan dan mengamati percobaan;
(5)mencatat

fenomena

yang

terjadi,

menganalisis,

dan

menyajikan

data;(6)menarik simpulan atas hasil percobaan; dan (7)membuat laporan dan
mengkomunikasikan hasil percobaan.
5. Membentuk jejaring (Networking)
Pada pendekatan Scientific guru diharapkan memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk membentuk jejaring atau mengkomunikasikan apa yang
telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau
menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi,
mengasosiasikan dan menemukan pola. Kegiatan mengkomunikasikan adalah
kegiatan menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil
analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya (Permendikbud, 2013: 81a).
Kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan sikap
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jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapakan
pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan
berbahasa yang baik dan benar.
Berdasarkan uraian di atas, penerapan pendekatan scientific pada proses
pembelajaran akan mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berfikir siswa,
meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru serta
memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam
komunikasi terutama saat proses belajar berlangsung. Dalam penelitian
keterampilan

menulis

aksara

Jawa,

peneliti

menerapkan

pendekatan

scientificmeskipun dalam pembelajaran masih menggunakan kurikulum 2006
yaitu KTSP.
2.1.8 Hakikat Model Pembelajaran
Model pembelajaran menurut Joyce dalam Trianto (2007:5) adalah
perencanaan yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran di kelas dengan
menentukan perangkat-perangkat pembelajaran untuk membantu peserta didik
mencapai tujuan pembelajran yang telah ditetapkan.
Mills (dalam Suprijono, 2012:45)berpendapat bahwa model adalah bentuk
representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau
sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Model merupakan
interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa
sistem. Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil
penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang
berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan imlikasinya pada
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tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai
pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan
memberi petunjuk kepada guru kelas.
Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam
merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial (Suprijono, 2012:46).
Sedangkan menurut Arends (dalam Suprijono, 2012:46) model pembelajaran
mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuantujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran , lingkungkungan
pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat didefinisikan
sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.
Melalui model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik
mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan
ide. Model pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.
Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pada
strategi, metode atau prosedur. Model pengajaran mempunyai empat ciri khusus
yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur (Trianto, 207:6). Ciri-ciri
khusus tersebut ialah:
1) Rasional, teoritik, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya.
2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan
pembelajaran yang akan dicapai).
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3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat
dilaksanakan dengan berhasil.
4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat
tercapai, Kardi dan Nur (dalam Trianto, 2007:6)
2.1.8.1 Model Mind Map
2.1.8.1.1 Pengertian Mind Map
Model pembelajaran Mind Map dikembangkan sebagai metode efektif untuk
mengembangkan gagasan-gagasan melalui rangkaian peta-peta (Huda, 2013:307).
Mind Map adalah alternatif pemikiran keseluruhan otak terhadap pemikiran
linear. Mind Map menggapai ke segala arah dan menangkap berbagai pikiran dari
segala sudut (Buzan, 2013:2).
Mind map merupakan cara mencatat yang efektif, efisien, kreatif, menarik,
mudah dan berdaya guna karena dilakukan dengan cara memetakan pikiranpikiran kita, (Swadarma, 2013:3).
Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan Mind Map adalah
suatu cara membuat ringkasan materi yang memberi kesan pembelajaran yang
lebih dalam karena menggunakan gambar, garis, simbol dan warna sehingga lebih
menarik untuk dibaca kembali dan mudah diingat. Dengan demikian anak menjadi
semangat untuk belajar.
Swadarma,

(2013:75-76)

menyebutkan

tahapan

menggunakan model mind map sebagai berikut:
1. Tahap Orientasi
a) Guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran.

pembelajaran
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Pada kegiatan awal guru melakukan kegiatan yang mampu menggugah dan
menumbuhkan minat dan semangat belajar (memotivasi).
b) Guru melakukan penjelasan tentang yang harus dilakukan peserta didik
dalam pembelajaran
2. Tahap Pelacakan
a) Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang materi yang akan dibahas,
guna mengkondisikan peserta didik agar tetap fokus dengan topik yang akan
dibahas (apersepsi).
3. Tahap Konfrontasi
a) Guru menyajikan permasalahan pokok yang harus dipecahkan peserta didik
sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalamannya.
4. Tahap Inkuiri
a) Diskusi kelompok untuk memecahkan persoalan yang disajikan guru.
5. Tahap Akomdasi
a) Presentasi
b) Konfirmasi
c) Kesimpulan
6. Tahap Tranfer
a) Guru menyajikan masalah baru yang sepadan dengan masalah yang telah
diberikan sebelumnya seperti penugasan, PR proyek dengan maksud agar
peserta didik mampu mentransferkemampuan berpikirnya untuk memecahkan
masalah-masalah baru.
2.1.8.1.2 Kegunaan Mind Map
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Swadarma (2013:8) menyebutkan bahwa Mind Mapberguna untuk:
1)Mengumpulkan data yang hendak digunakan untuk berbagai keperluan secara
sistematis. 2)Mengembangkan dan menganalisis ide/pengetahuan seperti yang
biasa dilakukan pada saat proses belajar mengajar, meeting workshop, atau rapat.
3)Membuat banyak pilihan dari berbagai rute keputusan yang mungkin.
4)Mempermudah proses brainstorming karena ide dan gagasan yang selama ini
tidak mudah direkam maka menjadi mudah dituangkan diatas selembar kertas.
5)Dapat melihat gambaran besar dari suatu gagasan, sehingga membantu otak
bekerja terhadap gagasan tersebut. 6)Menyederhanakan struktur ide dan gagasan
yang semula rumit, panjang dan tidak mudah dilihat menjadi lebih mudah.
7)Menyeleksi informasi berdasarkan sesuatu yang dianggap penting dan sesuai
denga tujuan. 8)Mempercepat dan menambah pemahaman pada saat pembelajaran
karena dapat melihat keterkaitan antar topik yang satu dengan yang lainnya.
9)Mengasah kemampuan kerja otak karena mapping penuh dengan unsur
kreativitas.
2.1.8.1.3 Cara Membuat Mind Map
Buzan (2013:15-16) menetapkan langkah-langkah dalam pembuatan mind
mapagar dapat memberikan manfaat yang optimal, yaitu:
1) Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan
mendatar.
2) Gunakan gambar sebagai topik utama di tengah-tengah kertas, karena gambar
akan lebih menarik, membuat tetap fokus, membantu berkonsentrasi dan
membantu menggunakan imajinasi.
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3) Gunakan warna kesukaan, karena warna tidak kalah menarik dengan gambar,
membuat mind mapping lebih hidup, lebih menarik dan menyenangkan.
4) Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan cabangcabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua, dan seterusnya. Bila kita
menghubungkan cabang-cabang maka kita akan lebih mudah mengerti dan
mengingat.
5) Garis yang digunakan adalah garis melengkung bukan garis lurus, karena garis
lurus akan membuat otak cepat bosan.
6) Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis, kata kunci tunggal memberi lebih
banyak daya dan fleksibilitas untuk dapat dikembangkan sesuai kreatifitas.
Mind map atau peta pikiran adalah salah satu cara mencatat kreatif karena
pembuatannya membutuhkan imajinasi. Siswa yang kreatif akan lebih mudah
membuat dibandingkan siswa yang kurang kreatif. Siswa yang sering membuat
akan menjadi lebih kreatif.
2.1.9 Media Pembelajaran
2.1.9.1

Hakikat Media Pembelajaran

Pada hakikatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses komunikasi
atau proses penyampaian pesan. Proses komunikasi atau penyampaian pesan
tersebut harus diciptakan atau diwujudkan melalui kegiatan penyampaian dan
tukar menukar pesan atau informasi oleh setiap guru dan peserta didik.yang
dimaksud informasi atau pesan dapat berupa pengetahuan, keahlian, ide,
pengalaman, dan sebagainya. Melalui proses komunikasi, pesan atau informasi
dapat diserap dan dihayati orang lain. Agar tidak terjadi kesesatan dalam proses
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komunikasi maka perlu digunakan saranayang membantu proses komunikasi yang
disebut media. Dalam proses belajar mengajar disebut media intruksional edukatif
(Rohani, 1997:1).
Pemerolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang terjadi akibat
interaksi pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya. Dalam pembelajaran
hal tersebut sangat diharapkan muncul agar terlihat peningkatan dalam belajar
peserta didik. Pembelajaran merupakan pengalaman peserta didik bagi yang
menikmati pembelajaran tersebut. Pengalaman tersebut dapat dijadikan jembatan
menuju

pengalaman

selanjutnya.

Ironisnya

pembelajaran

kadang

tidak

mengesankan bagi peserta didik, sehingga pembelajaran yang telah berlangsung
berlalu begitu saja.
Mengatasi permasalahan tersebut pembelajaran haruslah dikemas menjadi
sebuah rangkaian kegiatan yang menarik sehingga dapat dijadikan pengalaman
dan bekal peserta didik. Perlunya media belajar merupakan salah satu penunjang
ketertarikan siswa.Briggs (dalam Indriana, 2011:14) menyatakan bahwa media
pengajaran adalah alat-alat fisik untuk menyampaikan materi pelajaran dalam
bentuk buku, film, rekaman video, dan lain sebagainya yang dapat memberikan
rangsang bagi peserta didik.
Gagne menyatakan bahwa media merupakan wujud dari adanya berbagai
jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk
belajar (Indriana, 2011:14).
Sedangkan Indriana (2011) sendiri mengatakan bahwa media merupakan
alat bantu guru dan peserta didik untuk berkomunikasi dalam pembelajaran
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sebagai saana memfasilitasi siswa agar mencapai tujuan pembelajaran yang
ditetapkan.Media yang baik akan mengaktifkan siswa dalam memberikan
tanggapan, umpan balik, dan mendorong siswa untuk melakukan praktik-praktik
yang benar (Hamdani, 2011:73). Dan Santoso S. Hamijaya (dalam Rohani,
1997:2) mengatakan bahwa media adalah semua bentuk perantara yang dipakai
orang penyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa media
pengajaran atau pembelajaran adalah segalasesuatu atau alat bantu untuk
mencapai tujuan pembelajaran di dalam proses pembelajaran untuk merangsang
pikiran, perasaan, minat, dan dapat mengaktifkan peserta didik sehingga terjalin
interaksi yang baik antara peserta didik dengan guru.
Penggunaan media sangatlah penting agar terjalin interaksi yang baik dalam
pembelajaran. Guru haruslah pandai mencari media pembelajaran untuk
digunakan sebagai penyampai pesan materi pembelajaran.
Adapun kriteria yang harus diperhatikan oleh guru dalam memilih media
pembelajaran menurut Arsyad (2011) adalah sebagai berikut: 1)Sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai; 2)Media yang dipilih haruslah dapat menunjang
ketercapaian tujuan pembelajaran, sehingga efektif dalam penggunaannya;
3)Tepat untuk mendukung isi pelajaran; 4)Media yang digunakan harus selaras
denganpembelajaran yang sedang berlangsung. Terdapat keterkaitan antara media
dan materi itu sendiri; 5)Praktis, luwes, bertahan; 6)Media yang dipilih sebaiknya
dapat digunakan dimana dan kapan saja; 7)Guru terampil menggunakannya; 8)Hal
yang paling penting dalam pemilihan media yaitu guru dapat menggunakan media
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yang telah dipilih. Jika guru tidak dapat menggunakan media tersebut maka
tidaklah efektif media tersebut; 9)Pengelompokan sasaran,Media untuk kelompok
besar belum tentu dapat digunakan dalam kelompok kecil atau perorangan. Begitu
pula sebaliknya. Jadi dalam pemilihan media haruslah menyesuaikan dengan
pembentukan kelompok. Jika dininginkan kelompok kecil maka media yang
dipilih harus dapat digunakan dalam kelompok tersebut begitu pula dengan
kelompok besar; 10)Mutu teknis; 11)Media yang digunakan harus dapat berguna
sesuai dengan tujuannya. Misal saja dalam penggunaan slide, yang harus
ditonjolkan adalah isi materi yang akan disampaikan bukan backgroundnya yang
dikemas secara berlebihan.
2.1.9.2 Media Komik
Komik merupakan suatu bentuk bacaan dimana peserta didik membacanya
tanpa harus dibujuk. Melalui bimbingan dari guru, komik dapat berfungsi sebagai
jembatan untuk menumbuhkan minat baca.
Sebagai media intruksional edukatif, komik mempunyai sifat yang
sederhana, jelas mudah dan bersifat personal. Komik diterbitkan dalam rangka
tujuan komersial, dan edukatif mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
1)Sederhana, langsung, aksi-aksi yang cepat dan menggambarkan peristiwaperistiwa yang mengandung bahaya; 2)Berisi unsur humor yang kasar,
menggunakan bahasa percakapan; 3)Perhatikan kepada kriminalitas, kekuatan,
keampuhan; 4)Adanya kecenderungan manusiawi yang universal terhadap
pemujaan pahlawan.
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Rohani (1997:78) menyebutkan bahwa komik adalah suatu kartun yang
mengungkapkan suatu karakter dan dan memerankan suatu cerita dalam urutan
yang erat, dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan
kepada para pembaca . komik adalah suatu bentuk berita bergambar, terdiri atas
berbagai situasi cerita bersambung, kadang bersifat humor. Perwatakan lain dari
komik adalah harus dikenal agar kekuatan medium bisa dihayati.
Langkah-langkah penggunaan media komik (dalam Abdul Arif, 2013:17)
adalah sebagai berikut:
1. Guru menyiapkan komik yang berhubungan dengan materi globalisasi (yang
ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari) yang akan dibaca para peserta
didik.
2. Guru menyajikan masalah dalam bentuk komik.
3. Guru meminta peserta didik memecahkan masalah yang ada dalam komik
dengan cara informal
2.1.10 Penerapan Model Mind Map berbantuanmedia komik dalam
Pembelajaran
Penelitian inimenggunakanmodel pembelajaranMind Map berbantuan media
komik untuk menigkatkan kualitas pembelajaran PKn siswa kelas IV SDN
Kalibanteng

Kidul

02

Semarang.

Berdasarkan

uraian

tentang

model

pembelajaranMind Map dan media komik yang telah dipaparkan, dapat
disimpulkan langkah-langkah pembelajaran PKn melalui model Mind Map
berbantuan media komik yaitu:
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Tabel 2.3 Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Menggunakan
Pendekatan Scientific Melalui Model Mind Map Berbantuan Media Komik
Pendekatan
Scientific

Tahapan model
Mind Map
(dalam
Swadarma,
2013: 75-76)

3. Tahap
orientasi

Langkah-langkah
model Mind Map
(dalam Swadarma,
2013: 75-76)

Memberikan
penjelasan
tentang
tujuan pembelajaran
Kegiatan awal yang
seharusnya
mampu
menggugah
dan
menumbuhkan minat
dan semangat belajar.
Penjelasan
tentang
yang harus dilakukan
peserta didik dalam
pembelajaran

Bertanya jawab 4. Tahap
ten-tang materi
Pelacakan
yang
akan
dibahas
(menanya)

Mengamati,
membaca
dan
memahami—
media
komik
yang diberikan
oleh guru untuk
penyajian materi
(mengamati dan
me-nalar)

Tanya jawab tentang
materi yang akan
dibahas,
guna
mengkondisikan
peserta didik agar
tetap fokus dengan
topik
yang
akan
dibahas.
Guru
menyajikan
permasalahan pokok
yang
harus
dipecahkan
peserta
didik sesuai dengan
tingkat kemampuan
dan pengalamannya.

LangkahLangkah-langkah Model Mind
langkah
Map berbantuan media komik
penggunaan
media
komik(Abdul
Arif, 2013:
17)
Guru menjelaskan kepada
siswa
tentang
tujuan
pembelajaran yang harus
dicapai.
Guru memotivasi siswa

Guru menjelaskan kepada
siswa tentang pembelajaran
yang akan dilakukan yaitu
dengan menggunakan model
mind map berbantuan media
komik.
Guru
bersama
siswa
melakukan tanya jawab
tentang materi pelajaran
yang akan dibahas.

Membentuk
kelom – pok
belajar (mem –
bentuk jejaring)

Guru
menyiapkan
komik
yang
berhubungan
dengan materi
globalisasi
(yang
ada
kaitannya
dengan
kehidupan
sehari-hari)
yang
akan
dibaca
para
peserta didik.

Siswa
dikelompokkan
dengan anggota 5 orang.
Guru menjelaskan kepada
siswa
langkah-langkah
membuat Mind Map.

Siswa.bersama.k
elompok

Guru
menyajikan

Setiap
kelompok
menganalisa masalah dalam
bentuk komik dan membuat

3. Tahap
Konfrontasi

Siswa diberi komik dan
diminta untuk membaca dan
memahaminya.
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menganalisis
LKS yang
diberikan guru
(menalar)
Siswa—
menyelesaikan
masalah dalam
bentuk
komik
dan
membuat
mind
map
(menalar
dan
mencoba)
Membentuk
jejaring

4.
Inkuiri

Tahap

5.Tahap
Akomodasi

Siswa
menyimpulkan
materi
diskusi
yang
telah
didiskusikan(me
mbentuk
jejaring)

Diskusi
kelompok
untuk memecahkan
persoalan
yang
disajikan guru.

Presentasi

Konfirmasi
Kesimpulan

7. Tahap
Transfer

Guru
menyajikan
masalah baru yang
sepadan
dengan
masalah yang telah
diberikan sebelumnya
seperti penugasan, PR
proyek
dengan
maksud agar peserta
didik
mampu
mentransferkemampu
an berpikirnya untuk
memecahkan
masalah-masalah
baru.

masalah dalam
bentuk komik.

Mind Map
pelajaran.

dari

materi

Guru meminta
peserta didik
memecahkan
masalah yang
ada
dalam
komik dengan
cara informal

Siswa
menyelesaikan
masalah yang ada dalam
komik dan membuat mind
map dengan berdiskusi
kelompok.

Perwakilan kelompok maju
untuk
mempresentasikan
hasil
diskusinya
dalam
bentuk mind map.
Guru dan siswa membahas
dan menyimpulkan hasil
diskusi.

Guru memberi penugasan
yang sesuai dengan topik
pembahasan.

2.2 KAJIAN EMPIRIS
Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian-penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya terhadap model pembelajaran Mind Mapmedia komik
dalam kegiatan pembelajaran. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah
sebagai berikut :
Penelitian oleh Adodo, S. O. PhD. (2013:170). ‖ Effect of Mind Mapping as
a Self Regulated Learning Strategy on Students Achievement in Basic Science
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and Technology‖. Base on the findings, it is concluded that with the use of Mind
mapping MMP-SRL, strategy students’ performance can be improved upon in
BST. MMP-SRL helps students to associate ideas, think creatively, and make
connections that one might not otherwise make in the conventional approach. As
mind-mapping is a useful technique that helps students learn more effectively,
improves the way they record information, supports and enhances their creative
problem solving and being

valuable at improving students’ critical thinking

disposition, teachers should adopt it as a method for teaching Basic Science and
Technology (BST).

More than this, Mind Maps help students remember

information, as they hold it in a format that the mind finds easy to recall and
quick to review.

It also helps the students to improve their innovative and

creative thinking. Students can therefore be encouraged to transfer the knowledge
and the approach gained to study other Science. Ini berarti berdasarkan temuan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan mind mapping (MMP),
kinerja strategi siswa dapat diperbaiki. Mind mapping membantu siswa untuk
mengaitkan ide-ide, berpikir kreatif. Sebab mind mapping adalah teknik yang
berguna membantu siswa belajar lebih efektif, meningkatkan cara mereka
merekam informasi, mendukung dan meningkatkan pemecahan masalah secara
kritis, inovatif dan kreatif. Peta Pikiran juga membantu siswa mengingat
informasi, mudah menemukan, dan cepat untuk meninjau. Sehingga siswa dapat
didorong untuk mentransfer pengetahuan dan pendekatan yang diperoleh untuk
belajar mata pelajaran Ilmu lain.
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Penelitian oleh Keles, Ozgul. (2012:99). Yang berjudul ―Elementary
Teachers’ Views on Mind Mapping‖. Mind mapping improves students‟ skills of
thinking and reveals their creativity by using different colors and shapes and
affects them positively. Teachers can help students to improve thinking skills and
creativity by using mind mapping together with the other techniques in
accordance with the philosophy of constructivist approach. ni berarti dari
penelitian

tersebut

dapat

disimpulkan

bahwa

Pemetaan

pikiran

dapat

meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan mengungkapkan kreativitas mereka
dengan menggunakan warna dan bentuk yang berbeda dan mempengaruhi mereka
secara positif. Guru dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan
berpikir dan kreativitas dengan menggunakan pemetaan pikiran bersama-sama
dengan teknik lain sesuai dengan filosofi pendekatan konstruktivis.
Penelitian Radix, C. A. dan Abdool, A. (2013:1). Yang berjudul ―Using
mind maps for the measurement and improvement of learning quality‖ Results
indicate that the mind map is an appropriate alternative to the concept map for
observing constructivist learning within a technical discipline. Further, the
practice of collective mind map creation, using an initial spoke structure,
positively impacts learning quality within a community of learners. Ini berarti
hasil penelitian menunjukkan bahwa peta pikiran tepat sebagaialternatif untuk
mengamati pembelajaran konstruktivis dalamdisiplin teknis.
Penelitian oleh Aini, A. dkk. (2012:125). ―Metode Mind Mapping untuk
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Sekolah Dasar‖. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa metode mind map dapat meningkatkan kualitas pembelajaran
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keterampilan berbicara, baik keaktifan maupun hasilnya. Peningkatan dari segi
keaktifan ditandai dengan persentase siswa pada empat aspek, yaitu bertanya
tentang sesuatu yang belum diketahui, menjawab atau memberikan umpan balik,
memahami penjelasan guru, dan tenang dalam pembelajaran. Penelitian ini juga
menunjukkan bahwa penggunakan metode mind map dapat meningkatkan hasil
belajar keterampilan berbicara siswa kelas IV SDN Karanganyar 1.
Penelitian oleh Malik, A. dan Daulay, P. (2013:1).Yang berjudul
―Pengembangan Model Pendidikan Antikorupsi Melalui Media Komik Bagi Siswa
Sekolah Dasar‖ Hasil penelitian menunjukkan bahwa 86,40% siswa sangat
menyukai komik dan 86,40% sangat menyenangi komik sebagai media
pembelajaran pendidikan antikroupsi. Implementasi model pendidikan antikorupsi
melalui media komik menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai
korupsi, di mana hasil test sebelum menggunakan komik, rata-rata 70 (54,55%),
dan setelah pembelajaran menggunakan media komik, rata-rata nilai siswa 85
(86,40%).
Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran Mind
Map, dan media komik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi:
keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi dan media
pembelajaran, serta hasil belajar siswa. Dengan adanya hal tersebut, maka peneliti
terinspirasi untuk menerapkan model pembelajaranMind Map berbantuan media
komik. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut dapat digunakan sebagai
acuan dalam penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan.

2.3 KERANGKA BERPIKIR
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Daryanto (2011:71) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan
standing positionatau pendapat pribadi peneliti setelah mempelajari sekian banyak
buku teori/kajian pustaka dan hasil penelitian orang lain.
Pembelajaran PKn di kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 sebelum
dilaksanakannya PTK menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru kurang optimal, belum menggunakan metode pembelajaran
yang tepat, dan penggunaan media pembelajaran yang kurang relevan
menyebabkan siswa pasif, bosan, tidak fokus, dan tidak kritis. Pembelajaran
tersebut cenderung terkesan monoton dengan guru sebagai sumber ilmu, kurang
terarah, dan tidak efektif. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas pembelajaran
PKn di kelas tersebut.
Hal tersebut didukung dengan data yang diperoleh dari hasil belajar siswa
pada mata pelajaran PKnkelas IVsemester I SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
yang belum optimal.Pada Pelajaran PKn, sebagian besar siswa masih belum
mencapai KKM, hal ini ditunjukan dengan datadari 36 siswa hanya 2 siswa (5,56
%) yang mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75,
sedangkan sisanya 34 siswa (94,44 %) nilainya di bawah KKM (75). Dengan
rincian nilai tertinggi 86 dan nilai terendah 45 dengan rerata kelas 57,34. Dari
beberapa permasalahan yang dijelaskan peneliti tersebut, terlihat bahwa
keterampilanguru,

aktivitas

siswa

dan

hasil

belajar

PKn

kurang

maksimal,akibatnya perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran PKn di SDN
Kalibanteng Kidul 02 Semarang. Data tersebut juga didukung data kualitatif yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan observasi bersama
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kolaborator pada saat observasi ditemui kondisi awal di SDN Kalibanteng Kidul
02 Semarang adalah, Guru hanya menggunakan metode ceramah, Siswa kurang
aktif, kurang antusias saat pembelajaran PKn, Kemampuan siswa dalam
mengembangkan gagasan masih rendah, Siswa mudah lupa untuk mengingat
suatu konsep-konsep dalam sub-sub materi, Siswa tidak terlibat langsung dalam
proses pembuatan media belajar.Model pembelajaran kurang inovatif, Media yang
digunakan tidak menarik, Pembelajaran monoton, tidak menarik sehingga siswa
merasa bosan, Guru belum membentuk kelompok belajar, Siswa tidak terlatih
untuk mengeluarkan pendapat, dan pada saat pembelajaran lebih dari 50% siswa
sering menulis dan membuat coretan gambar sesuai dengan keinginannya sendiri,
serta Pemahaman terhadap materi PKn kurang dilihat dari hasil belajar rendah.
Dari 36 siswa, hanya 2 siswa (5,56%) yang tuntas dalam belajar, sedangkan 34
siswa (94,44%) hasil belajarnya masih di bawah KKM.
Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti bersama kolaborator
menetapkan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran Mind Map
berbantuan media komik. Adapun langkah model pembelajaran tersebut merujuk
dari pendapat Huda, Swadarma, Buzan, sebagai berikut :
1) Guru meminta siswa membaca materi yang akan dipelajari.
2) Guru bersama siswa tanya jawab tentang materi pelajaran.
3) Guru menjelaskan materi dengan bantuan media komik.
4) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing terdiri dari
4 siswa
5) Guru menjelaskan kepada siswa langkah-langkah membuat Mind Map
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6) Setiap kelompok menganalisa dan membuat Mind Map dari materi pelajaran.
7) Guru membimbing, memotivasi dan mengawasi kegiatan diskusi kelompok
saat membuat Mind Map.
8) Guru meminta perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk
mempresentasikan hasil diskusi mereka, kemudian diberikan waktu untuk
tanya jawab.
9) Siswa dan guru menyamakan persepsi dari hasil diskusi tadi. Meminta
kelompok lain untuk memberikan balikan, hal ini memupuk adanya saling
menghargai, mampu berkomunikasi dengan orang lain, toleransi terhadap
perbedaan pendapat.
10) Guru menjelaskan secara garis besar materi dengan media komik.
11) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran
12) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang
belum jelas.
13) Guru memberikan penguatan dengan memotivasi siswa.
14) Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok yang terbaik dan
memberikan motivasi kepada kelompok yang belum menunjukkan hasil yang
maksimal.
15) Evaluasi.
Setelah diberikan tindakan dengan model pembelajaran Mind Map
berbantuan media komik, kondisi akhir yang diharapkan adalah aktivitas
siswa,iklim belajar,media pembelajaran, keterampilan mengajar guru, dan hasil
belajar siswa akan meningkat, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan
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dan bermakna. Dari uraian tersebut akan diperjelas pada bagan di halaman
selanjutnya :
Gambar 2.4, Bagan Kerangka Berpikir

Kondisi
Awal

 Guru hanya menggunakan metode ceramah.
 Siswa kurang aktif, kurang antusias saat pembelajaran PKn.
 Kemampuan siswa dalam mengembangkan gagasan masih rendah.
 Siswa mudah lupa untuk mengingat suatu konsep-konsep dalam sub-sub materi.
 Siswa tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan media belajar.
 Model pembelajaran kurang inovatif.
 Media yang digunakan tidak menarik.
 Pembelajaran monoton, tidak menarik sehingga siswa merasa bosan.
 Guru belum membentuk kelompok belajar
 Siswa tidak terlatih untuk mengeluarkan pendapat.
 Pada saat pembelajaran lebih dari 50% siswa sering menulis dan membuat coretan gambar sesuai dengan


keinginannya sendiri.
Pemahaman terhadap materi PKn kurang dilihat dari hasil belajar rendah. Dari 36 siswa, hanya 2 siswa
(5,56%) yang tuntas dalam belajar, sedangkan 34 siswa (94,44%) hasil belajarnya masih di bawah KKM.

Pelaksanaan
Tindakan

Penerapan model mind map dengan media komik,siswa belajar sambil bermain dengan warna, gambar dan
simbol. Membuat atau meringkas catatan menjadi menyenangkan. Guru lebih mudah menyampaikan materi,
mengkondisikan kelas dan terampil mengelola pembelajaran.
Langkah-langkah model mind map dengan berbantuan media komikadalah sebagai berikut:
1) Guru bersama siswa tanya jawab tentang materi yang akan dipelajari.
2) Guru meminta siswa membaca dan memahami materi yang ada dalam komik.
3) Guru menjelaskan materi dengan bantuan media komik.
4) Guru menjelaskan kepada siswa langkah-langkah membuat Mind Map
5) siswa secara berkelompok menyelesaiakan masalah dalam bentuk komik
6) Setiap kelompok menganalisa dan membuat Mind Map dari materi pelajaran.
7) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
8) Guru dan siswa membahas dam menyimpulkan hasil diskusi.
9) Evaluasi dan tindak lanjut

 Guru menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab.
 Dengan menggunakan model Mind Map berbantuan media






Kondisi
Akhir






komik Siswa menjadi aktif dan antusias saat
pembelajaran PKn.
Dengan menggunakan model Mind Map berbantuan media komik kemampuan siswa dalam mengembangkan
gagasan meningkat.
Dengan menggunakan model Mind Map berbantuan media komik siswa mudah untuk mengingat suatu
konsep-konsep dalam sub-sub materi.
Dengan membuat Mind Map siswa dapat terlibat langsung dalam proses pembuatan media belajar.
Dengan menggunakan model Mind Map berbantuan media komik, model pembelajaran menjadi kreatif dan
inovatif.
Dengan menggunakan media komik pembelajaran menjadi lebih menarik.
Dengan menggunakan model Mind Map berbantuan media komik pembelajaran menjadi tidak monoton dan
menarik sehingga siswa tidak merasa bosan.
Guru sudah membentuk kelompok belajar
Siswa menjadi terlatih untuk mengeluarkan pendapat.
Dengan menggunakan model Mind Map berbantuan media komik, lebih dari 50% siswa yang awalnya sering
menulis dan membuat coretan gambar sesuai dengan keinginannya sendiri, gambarnya menjadi terarah
dengan membuat Mind Map yang berisi materi pembelajaran.
Pemahaman terhadap materi PKnmeningkat. Dari 36 siswa, 30 siswa (83,33%) yang tuntas dalam belajar,
dan6 siswa (44,44%) hasil belajarnya masih di bawah KKM.
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Dengan menggunakan model
berbantuan media komik maka :

Mind

Map

 Keterampilan guru meningkat,
Kualitas pembelajaran PKn pada
 Aktivitas siswa meningkat,
siswa kelas IV SDN Kalibanteng
 Iklim pembelajaran meningkat,
Kidul 02 Semarang meningkat
 Kualitas
materi pembelajaran meningkat,
2.4 HIPOTESIS
TINDAKAN
 Kualitas media pembelajaran meningkat, dan
 Hasil
belajar siswa meningkat
Hipotesis
tindakan
adalah tindakan yang akan dilaksanakan guna
memecahkan masalah yang diteliti dan adanya upaya melakukanpeningkatan
perbaikan (Daryanto,2011:71).
Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka berpikir tersebut, maka
hipotesis tindakan adalah: Dengan penerapan model pembelajaran Mind Map
berbantuan media komik dalam pembelajaran PKn dapat meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi
pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajarpada siswa kelas IV
SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 RANCANGAN PENELITIAN
Rancangan penelitian yang ditetapkan dalam

penelitian ini adalah

penelitian tindakan kelas. MenurtKurt Lewin (dalam Arikunto, 2010:131)
menyatakan bahwa konsep pokok penelitian tindakan terdiri dari empat
komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu: 1) perencanaan atau
planning; 2) tindakan atau acting; 3) pengamatan atau observing; 4) refleksi atau
reflecting. Hubungan antara keempat komponen tersebut menunjukkan sebuah
siklus atau kegiatan berulang. Siklus inilah yang sebetulnya menjadi salah satu
ciri utama dari penelitian tindakan, yaitu

bahwa penelitian tindakan harus

dilaksanakan dalam bentuk siklus, bukan hanya satu kali intervensi saja. Apabila
digambarkan dalam bentuk visualisasi. maka model Kurt Lewin akan tergambar
dalam bagan lingkaran seperti berikut:

Bagan 3.1 Tahapan PTK Menurut Model Kurt Lewin
(dalam Arikunto, 2010: 131)
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Rancangan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
dengan tahapan sebagai berikut :
3.1.1 Perencanaan
Tahap perencanaan dalam penelitian haruslah menentukan titik fokus
peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian
membuat instrument pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang
terjadi selama tindakan berlangsung. (Arikunto, 2009:18).
Dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perencanaan pembelajarannya
adalah sebagai berikut :
1) Menelaah materi pembelajaran dan menelaah indikator bersama tim
kolaborasi
2) Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario
pembelajaran dengan model pembelajaran Mind Map dan media komik.
3) Menyiapkan sumber, alat peraga dan media

yang dibutuhkan dalam

pembelajaran.
4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.
5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru, aktivitas
siswa, dan hasil catatan lapangan
3.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Pada tahap pelaksanaan ini merupakan implementasi atau penerapan isi
rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas. Pada pelaksanaan tindakan, guru
harus mentaati hal yang telah dirumuskan dalam rancangan (Arikunto, 2009:18).
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Penelitian ini di rancang dengan menggunakan Model pembelajaranMind
Map berbantuanmedia komik. Dalam pelaksanaannya pembelajaran dirancang
menggunakan Model tersebut serta bacaan berupa komiksebagai media yang telah
dirancang untuk membantu peserta didik memahami materi.
Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan dalam dua siklus. Siklus
pertama

dilaksanakan

pembelajaran

dengan

model

pembelajaran

Mind

Mapberbantuan media komik. Siklus kedua dilaksanakan untuk memperbaiki
segala sesuatu yang masih kurang dalam pelaksanaan siklus 1 yang diperoleh dari
hasil refleksi setelah siklus 1.
3.1.3 Observasi
Menurut Arikunto (2009:19) observasi adalah kegiatan pengamatan yang
dilakukan oleh pengamat.Kegiatan observasi tidak dapat terlepas dari pelaksanaan
karena tahap ini adalah mengamati berjalannya tindakan yang dilakukan guru dan
siswa (Arikunto, 2009:19). Kegiatan observasi ini dilaksanakan secara kolaboratif
dengan guru kelas sebagai guru mitra untuk mengamatiaktivitas siswa, materi,
kualitas media, iklim pembelajaran, serta keterampilan guru. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan lembar pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi
dalam pengambilan data-data selama proses pembelajaran berlangsung dengan
menggunakan model pembelajaran Mind Map berbantuan media komik.

3.1.4 Refleksi
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Refleksi merupakan kegiatan akhir dalam siklus PTK, Kegiatan Refleksi
dilakukan untuk mengemukakan kembali segala hal yang sudah dilakukan atau
dapat dikatakan sebagai evaluasi diri (Arikunto, 2009:19-20).
Refleksi dalam penelitian ini akan dilakukan bersama kolaborator yaitu guru
kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang. Kekurangan dan kelebihan dalam
pelaksanaan PTK akan tampak dan akan diperbaiki dalam siklus selanjutnya jika
diperlukan, sehingga indikator keberhasilan dapat tercapai.

3.2 SIKLUS PENELITIAN
Penelitian ini akan dirancang dalam dua siklus, masing-masing siklus dua
kali pertemuan. Hal tersebut dimaksudkan agar peserta didik lebih matang dalam
penguasaan materi. Adapun rincian tiap siklus adalah sebagai berikut:
3.2.1 Siklus Pertama (I)
1. Perencanaan
Peneliti menetapkan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk
melakukan perbaikan pada mata pelajaran PKn dengan menggunakan pendekatan
scientificmelalui model pembelajaran Mind Map berbantuanmedia komik.
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Berdiskusi dengan guru kolaborator tentang kegiatan penelitian yang akan
dilaksanakan, meliputi materi pembelajaran, waktu penelitian dan hal lain yang
diperlukan dalam penelitian.
2) Menentukan pokok bahasan
3) Membuat rencana kegiatan selama melakukan penelitian.
4) Menyusun RPP
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5) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran.
6) Menyiapkan alat evaluasi hasil belajar siswa berupa lembar soal dan lembar
kerja siswa.
7) Membuat kunci jawaban dari soal-soal evaluasi.
8) Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran.
9) Membuat lembar pengamatan keterampilan guru dalam melaksanakan
pembelajaran.
10) Menetapkan indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran.
2. Pelaksanaan Tindakan
Tahap ini menerapkan rencana penelitian tindakan kelas yang telah disusun
pada tahap perencanaan sesuai dengan model mind mapdengan berbantuan media
komik. Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
Pertemuan pertama
Guru melaksanakan pengkondisian kelas agar siswa siap mengikuti
kegiatanbelajar mengajardengan menyuruh siswa merapikan tempat duduk,
berdoa bersama dan presensi.
1) Menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran berupa komik.
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai materi: ―Hari ini kita akan
belajar tentang globalisasi, dengan belajar tentang globalisasi, diharapkan
kalian dapat menjelaskan pengertian globalisasi, menyebutkan contoh-contoh
pengaruh globalisasi di lingkungan, mengemukakan ciri-ciri yang menandakan
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semakin berkembangnya globalisasi di lingkungan, membuat mind map
sederhana dari materi globalisasi yang telah dipelajari‖.
3) Guru memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran.
4) Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan melakukan tanya jawab
tentang materi pelajaran yang akan dibahas. ―Pernahkah kalian melihat suatu
peristiwadi negara lain secara langsung? Tentunya kamudapat mengetahuinya
melalui

pesawat

televisi,radio,

koran,

majalah,

dan

internet.

Hal

tersebutmerupakan akibat dari globalisasi. Apa yangdimaksud globalisasi?‖
(Menanya)
5) Siswa menyimak dan menanggapi apersepsi dari guru
6) Guru memberikan media komik kepada siswa.
7) Siswa membaca dan memahamimateri melalui media komik yang diberikan
oleh guru. (Mengamati dan Menalar)
8) Guru membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5
anggota.(Membentuk Jejaring).
9) Guru memberi Lembar Kerja Siswa untuk tiap kelompok.
10) Guru menjelaskan kepada siswa langkah-langkah membuat mind map.
11) Setiap kelompok menganalisa masalah dalam bentuk komik dan membuat
mind map dari materi tentang globalisasi yang telah dipelajari.(Menalar dan
Mencoba.)
12) Siswa menyelesaikan masalah yang ada dalam komik dengan berdiskusi
kelompok.(Menalar).
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13) Guru membimbing, memotivasi dan mengawasi kegiatan diskusi kelompok
saat membuat mind map.
14) Perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam
bentuk mind map. (Membentuk Jejaring).
15) Kelompok lain menanggapi.
16) Siswa dan guru menyamakan hasil diskusi.(Membentuk jejaring).
17) Guru memberi umpan balik dengan menjelaskan materi secara garis
besar.(Membentuk Jejaring).
18) Guru memberi penghargaan terhadap kelompok terbaik.
19) Siswa bersama guru menyimpulkan materi dalam bentuk mind map.
(Membentuk Jejaring)
20) Guru memberi kesempatan siswa menanyakan materi yang belum jelas.
21) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
22) Siswa mengumpulkan pekerjaan soal evaluasi pada guru
23) Siswa diberi tugas rumah.
24) Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
25)

Guru menutup pembelajaran.

Pertemuan kedua
Guru melaksanakan pengkondisian kelas agar siswa siap mengikuti
kegiatanbelajar mengajardengan menyuruh siswa merapikan tempat duduk,
berdoa bersama dan presensi.
1) Menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran berupa komik.

103

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai materi: ―Hari ini kita akan
belajar tentang dampak positif dan negatif globalisasi, dengan belajar tentang
dampak positif dan negatif globalisasi, diharapkan kalian dapat menyebutkan
dampak positif dan negatif globalisasi, memecahkan masalah dalam bentuk
komik, memisahkan antara dampak positif dan negatif globalisasi, membuat
mind map sederhana dari materi dampak positif dan negatif globalisasi‖.
3) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa lebih semangat untuk
belajar.
4) Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan melakukan tanya jawab
tentang materi pelajaran yang akan dibahas. ―ingatkah kalian pada pertemuan
sebelumnya

telah

mempelajari

pengertian

menandakan berkembangnya globalisasi,

globalisasi,

ciri-ciri

dan contoh-contoh

yang

pengaruh

globalisasi di lingkungan, tahukah kalian selain pengaruh-pengaruh tersebut
globalisasi juga mempunyai dampak positif dan negatif?‖(Menanya)
5) Siswa menyimak dan menanggapi apersepsi dari guru
6) Guru memberikan media komik kepada siswa.
7) Siswa membaca dan memahamimateri melalui media komik yang diberikan
oleh guru.(Mengamati dan menalar)
8) Guru membagi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 anggota.
9) Guru memberi Lembar Kerja Siswa untuk tiap kelompok.
10) Guru menjelaskan kepada siswa langkah-langkah membuat mind map.
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11) Setiap kelompok menganalisa masalah dalam bentuk komik dan membuat
mind map dari materi tentang globalisasi yang telah dipelajari. (Menalar dan
mencoba)
12) Siswa menyelesaikan masalah yang ada dalam komik dengan berdiskusi
kelompok. (Menalar)
13) Guru membimbing, memotivasi dan mengawasi kegiatan diskusi kelompok
saat membuat mind map.
14) Perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam
bentuk mind map. (Membentuk jejaring)
15) Kelompok lain menanggapi
16) Siswa dan guru menyamakan hasil diskusi.(Membentuk jejaring)
17) Guru memberi umpan balik dengan menjelaskan materi secara garis besar.
(Membentuk jejaring)
18) Guru memberi penghargaan terhadap kelompok terbaik.
19) Siswa bersama guru menyimpulkan materi dalam bentuk mind map.
(Membentuk jejaring)
20) Guru memberi kesempatan siswa menanyakan materi yang belum
jelas.(Menanya)
21) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
22) Siswa mengumpulkan pekerjaan soal evaluasi pada guru
23) Siswa diberi tugas rumah.
24) Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
25) Guru menutup pembelajaran.
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3. Observasi
Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran.
Aspek-aspek yang diamati meliputi:
1) Melakukan pengamatan aktivitas/kemampuan guru dalam pembelajaran
2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung
3) Melakukan

pengamatan

terhadap iklim belajar di kelas selama

prosespembelajaran
4) Memantau diskusi/kerjasama antar siswa
5) Melakukan pengamatan terhadap kualitas materi pembelajaran
6) Melakukan

pengamatan

terhadap kualitas media pembelajaran yang

digunakan
7) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menggunakan
model mind map dengan berbantuan media komik.
Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa dan keterampilan
guru kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang apakah sudah sesuai dengan
prosedur atau belum. Hasil pengamatan dapat digunakan menjadi acuan untuk
meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran pada siklus berikutnya.
1. Refleksi
Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti
bersama dengan kolaborator mengenai kegiatan pembelajaran yang telah
berlangsung, sehingga dengan mengetahui hasil refleksi dapat membuat rencana
kegiatan untuk siklus berikutnya. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama.
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2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama.
3) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model mind
map dengan media komik kemudian mempertimbangkan langkah selanjutnya.
4) Membuat daftar permasalahan dari segi aktivitas siswa, keterampilan guru,
iklim belajar, kualitas media pembelajaran dan hasil belajar siswa yang terjadi
pada siklus pertama.
5) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua.
3.2.2 Siklus Kedua (II)
1. Perencanaan
Perencanaan pada siklus kedua dilakukan untuk memperbaiki atau
meningkatkan pelaksanaan pada siklus pertama. Hal yang dilakukan yaitu:
1) Berdiskusi dengan guru kolaborator tentang hasil penelitian siklus pertama.
2) Identifikasi masalah pada siklus I dan penetapan alternatif pemecahan
masalah.
3) Membuat rancangan perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi siklus
pertama.
4) Mempersiapkan rencana kegiatan untuk penelitian siklus kedua.
5) Menyusun RPP dengan materi teknologi komunikasi.
6) Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS).
7) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran.
8) Menyiapkan alat evaluasi hasil belajar berupa tes tertulis dan lembar kerja
siswa.
9) Membuat kunci jawaban.
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10) Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru.
2. Pelaksanaan Tindakan
Pertemuan Pertama
Guru melaksanakan pengkondisian kelas agar siswa siap mengikuti
kegiatanbelajar mengajardengan menyuruh siswa merapikan tempat duduk,
berdoa bersama dan presensi.
1) Menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran berupa komik.
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai materi: ―Hari ini kita akan
belajar tentang budaya Indonesia dalam misi kebudayaan Internasional, dengan
belajar tentang budaya Indonesia dalam misi kebudayaan Internasional,
diharapkan kalian dapat menyebutkan jenis-jenis kebudayaan Indonesia,
menjelaskan tujuan melakukan misi kebudayaan internasional, mengemukakan
jenis budaya indonesia yang pernah ditampilkan pada misi kebudayaan
internasional, membuat mind map sederhana dari materi tentang budaya
Indonesia dalam misi kebudayaan Internasional‖.
3) Guru memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran.
4) Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa
―ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya telah mempelajari pengertian
globalisasi, ciri-ciri yang menandakan berkembangnya globalisasi, dan contohcontoh pengaruh globalisasi di lingkungan, Globalisasi telah memengaruhi
seluruh aspek kehidupan, termasuk kebudayaan. Kebudayaan merupakan
kepribadian suatu bangsa. ―anak-anak tahukah kalian apa itu budaya?‖
(Menanya)
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5) Siswa menyimak dan menanggapi apersepsi dari guru
6) Guru memberikan media komik kepada siswa.
7) Siswa membaca dan memahamimateri melalui media komik yang diberikan
oleh guru.(Mengamati dan menalar)
8) Guru membagi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 anggota.
9) Guru memberi Lembar Kerja Siswa untuk tiap kelompok.
10) Guru menjelaskan kepada siswa langkah-langkah membuat mind map.
11) Setiap kelompok menganalisa masalah dalam bentuk komik dan membuat
mind map dari materi tentang globalisasi yang telah dipelajari. (Menalar dan
Mencoba)
12) Siswa menyelesaikan masalah yang ada dalam komik dengan berdiskusi
kelompok. (Menalar)
13) Guru membimbing, memotivasi dan mengawasi kegiatan diskusi kelompok
saat membuat mind map.
14) Perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam
bentuk mind map. (Membentuk jejaring)
15) Kelompok lain menanggapi
16) Siswa dan guru menyamakan hasil diskusi.(Membentuk jejaring)
17) Guru memberi umpan balik dengan menjelaskan materi secara garis besar.
18) Guru memberi penghargaan terhadap kelompok terbaik.
19) Siswa bersama guru menyimpulkan materi dalam bentuk mind map.
(Membentuk jejaring)
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20) Guru memberi kesempatan siswa menanyakan materi yang belum
jelas.(Menanya)
21) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
22) Siswa mengumpulkan pekerjaan soal evaluasi pada guru
23) Siswa diberi tugas rumah.
24) Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
25) Guru menutup pembelajaran.
Pertemuan Kedua
Guru melaksanakan pengkondisian kelas agar siswa siap mengikuti
kegiatanbelajar mengajardengan menyuruh siswa merapikan tempat duduk,
berdoa bersama dan presensi.
1) Menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran berupa komik.
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai materi: ―Hari ini kita akan
belajar tentang Sikap terhadap pengaruh globalisasi yang Terjadidi lingkungan
Sekitar, dengan belajar tentang Sikap terhadap pengaruh globalisasi yang
Terjadidi lingkungan Sekitar, diharapkan kalian dapat Menentukan sikap
terhadap pengaruh globalisasiyang terjadi di lingkungan, menganalisis contoh
budaya asing yang harus ditolak dan budaya asing yang harus diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari, membuat mind map sederhana dari materi tentang Sikap
terhadap pengaruh globalisasi yang terjadidi lingkungan sekitar yang telah
dipelajari‖.
3) Guru memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran.
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4) Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan melakukan tanya jawab
tentang materi pelajaran yang akan dibahas. ―Pertemuan lalu ibu telah
menerangkan dampak positif dan negatifglobalisasi. Apa sikap yang kita
ambil? Haruskah kita menyendiri agartidak terpengaruh dampak negatifnya?
Ataukah kita ikut larut dalam arusglobalisasi tanpa batas?(Menanya)
5) Siswa menyimak dan menanggapi apersepsi dari guru
6) Guru memberikan media komik kepada siswa.
7) Siswa membaca dan memahamimateri melalui media komik yang diberikan
oleh guru. (Mengamati dan menalar)
8) Guru membagi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 anggota.
9) Guru memberi Lembar Kerja Siswa untuk tiap kelompok.
10) Guru menjelaskan kepada siswa langkah-langkah membuat mind map.
11) Setiap kelompok menganalisa masalah dalam bentuk komik dan membuat
mind map dari materi tentang globalisasi yang telah dipelajari.(Menalar dan
mencoba)
12) Siswa menyelesaikan masalah yang ada dalam komik dengan berdiskusi
kelompok.(Menalar)
13) Guru membimbing, memotivasi dan mengawasi kegiatan diskusi kelompok
saat membuat mind map.
14) Perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam
bentuk mind map. (Membentuk jejaring)
15) Kelompok lain menanggapi
16) Siswa dan guru menyamakan hasil diskusi.(Membentuk jejaring)
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17) Guru memberi umpan balik dengan menjelaskan materi secara garis besar.
18) Guru memberi penghargaan terhadap kelompok terbaik.
19) Siswa bersama guru menyimpulkan materi dalam bentuk mind map.
(Membentuk jejaring)
20) Guru memberi kesempatan siswa menanyakan materi yang belum
jelas.(Menanya)
21) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
22) Siswa mengumpulkan pekerjaan soal evaluasi pada guru
23) Siswa diberi tugas rumah.
24) Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
25) Guru menutup pembelajaran.
3. Observasi
1) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran
PKnmenggunakan model mind map dengan media komik.
2) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran PKn
menggunakan model mind map dengan media komik.
4. Refleksi
1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus kedua.
2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua.

3.3 SUBJEK PENELITIAN
Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02
Semarang dengan jumlah siswa 36 orang. Penelitian ini dilakukan pada semester
2, tahun ajaran 2013/2014.
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3.4 TEMPAT PENELITIAN
Penelitian dilakukan di kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang.

3.5 VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel Masalah
1) Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran
Mind Map berbantuan komik.
2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKN melalui model pembelajaranMind
Mapberbantuan media komik.
3) Iklim

pembelajaran

dalam

pembelajaran

PKn

melalui

model

PKn

melalui

model

PKn

melalui

model

pembelajaranMind Map berbantuan media komik.
4) Materi

pembelajaran

dalam

pembelajaran

pembelajaranMind Map berbantuan media komik.
5) Media

pembelajaran

dalam

pembelajaran

pembelajaranMind Map berbantuan media komik .
6) Hasil belajar dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Mind
Map berbantuan komik.
b. Variabel Tindakan
Variabel

tindakan

pada

penelitian

ini

adalah

penerapan

model

pembelajaran Mind Map berbantuanmedia komikdalam pembelajaran PKnpada
siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang.
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3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA
3.6.1 Sumber Data
Data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan akurat,
sehingga dalam menetapkan sumber data harus dipikirkan dengan matang.
(Arikunto, 2009:129). Dalam penelitian tindakan kelas ini sumber data yang
diambil adalah sebagai berikut :
3.6.1.1

Siswa

Dalam penelitian tindakan ini peneliti akan mendapatkan sumber data yang
berasal dari siswa melalui observasi secara sistematik selama pelaksanaan siklus
pertama sampai siklus terakhir dan dari hasil evaluasi.
3.6.1.2

Guru

Sumber data guru diperoleh dari observasi terhadap keterampilan guru
dalam mengelola pembelajaran melalui penerapan Model Mind Map dengan
media komik. Sumber data guru berasal dari lembar observasi aktivitas guru
dalam pembelajaran oleh observer.
3.6.1.3

DataDokumen

Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes, sebelum maupun
setelah dilaksanakan tindakan.
3.6.1.4

CatatanLapangan

Sumber data berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama proses
pembelajaran yang berupa data aktivitas guru dan aktivitas siswa.
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3.6.1.5

Wawancara

Sumber data berupa wawancara berasal dari hasil wawancara antara guru
dengan kolaborator mengenai aktivitas siswa dan aktivitas guru selama
pembelajaran menggunakan model mind map berbantuan media komik agar
mempermudah guru dalam mengambil data.
3.6.2

Jenis Data

3.6.2.1 Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka ―data yang berbentuk
bilangan‖ (Herriyanto dan Hamid, 2008:1.3). Data kuantitatif dapat dianalisis
dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah usaha untuk melihat
gambaran tentang karakteristik data rerata, mean,median, dan standar deviasi
(Widhihastrini, 2012: 51). Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari
analisis hasil belajar PKn yang diperoleh siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul
02 Semarang.
3.6.2.2 Data Kualitatif
Data kualitatif mencakup aktivitas siswa dan keterampilan guru selama
proses pembelajaran, diperoleh dari lembar observasi, berbagai jurnal, hasil
transkip, wawancara, hasil angket terbuka,dll (Widhihastrini, 2012: 52).
3.6.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan
menggunakan teknik tes, teknik non tes:
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1. Teknik Tes
Teknik tes berupa tes tertulis yaitu dengan menggunakan alat pengumpulan
data berupa pertanyaan atau soal evaluasi diakhir siklus.
Menurut Poerwanti (2008 : 1.5) tes adalah seperangkat tugas yang harus
dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk
mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang
dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu.
Arikunto, (2002: 127) mengatakan tes adalah serentetan pertanyaan atau
latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan,
intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok.
Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan
dasar dan pencapaian atau prestasi belajar. Tes diberikan kepada siswa secara
individu untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes juga digunakan untuk
mengukur atau memberi angka terhadap proses pembelajaran ataupun pekerjaan
siswa sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat penguasaan terhadap
materi yang diajarkan. Tes ini dilaksanakan pada pembelajaran siklus I dan siklus
II.
2. Teknik Nontes
Teknik nontes dilakukan dengan cara observasi menggunakan alat
pengumpulan data berupa lembar observasi, catatan lapangan, dokumentasi.
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a) Metode Observasi
Menurut Hamdani (2011 :312) pengamatan atau observasi adalah suatu
tekhnik yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematik apa
yang tampak dan terlihat sebenarnya.
Metode

observasi

dalam

penelitian

ini

berisi

catatan

yang

menggambarkan bagaimana aktivitas siswa, iklim belajar, kualitas media dan
keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan menggunakanmodel
pembelajaran Mind Map berbantuan media komik.
Dalam penelitian ini, pedoman observasi yang digunakan adalah lembar
observasi/pengamatan. Lembar pengamatan digunakan untuk mengetahui hasil
belajar, keterampilan guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran
berlangsung.
b) Catatan lapangan
Menurut Wiraatmaja (2009:125) salah satu sumber informasi penting
dalam penelitian tindakan kelas adalah catatan lapangan (fields notes) yang
dibuat oleh peneliti/mitra peneliti yang melakukan pengamatan atau observasi.
Berbagai aspek dalam pembelajaran di kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas,
hubungan interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa, iklim
sekolah, maupun aspek-aspek lain dalam pembelajaran semuanya dapat dibaca
kembali dari catatan lapangan.
Catatan lapangan digunakan untuk mencatat segala peristiwa penting
yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh guru pada saat
pembelajara PKn dengan model pembelajaran Mind Map berbantuan media
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komik.Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung
apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran, catatan lapangan
berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai
masukan guru dalam melakukan refleksi.Catatan lapangan tersebut bertujuan
untuk melihat perkembangan tindakan, membantu peneliti saat menemui
kesulitan dan sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan agar guru dapat
melakukan refleksi.
c) Dokumentasi
Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan lapangan, transkrip, buku surat, notulen rapat, surat kabar,
majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002:206).
Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam
observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar
kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara
konkret mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas
ketika aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumen berupa foto dan video.
d) Wawancara
Hamdani (2011:312), wawancara yaitu suatu cara yang dilakukan secara
lisan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan
informasi yang hendak digali.
Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperkuat data hasil
observasi mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan model
Mind Mapdengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan
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dengan materi maupun metode yang telah digunakan. Wawancara ini dilakukan
dengan kolaborator agar mempermudah guru dalam mengambil data.

3.7TEKNIK ANALISIS DATA
Teknikanalisis data yang digunakan adalah:
3.7.1 Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif PKn, dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata.
Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif adalah sebagai
berikut :
a) Menentukan skor berdasar proporsi
N = x 100
Keterangan :

n = skor
b = banyaknya butir soal yang dijawab benar
St = skor teoritis
(Poerwanti dkk, 2008:6.14-6.16)

b) Menghitung mean atau rerata kelas
Rumus menentukan rerata menurut Sugiyono, (2007:49) adalah sebagai
berikut:
Me =

∑𝒙𝒊
𝑛

Keterangan :
Me
: rata-rata
: jumlah semua nilai siswa
: jumlah siswa
c) Menghitung presentase ketuntasan belajar
Menurut Aqib, (2009: 40-41) Untuk menghitung prosentase ketuntasan
Keterangan:

belajar digunakan rumus sebagai berikut:

P=

x 100 %

P: persentase
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Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa
SDNKalibanteng Kidul 02Semarang. Hasil belajar siswa yang dikelompokkan ke
dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.1 KKM PKn Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kriteria Ketuntasan
Kualifikasi
Individual

Klasikal

≥ 75

≥ 85%

Tuntas

<75

< 85%

Tidak Tuntas

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak
tuntas.
3.7.2 Data Kualitatif
Analisis data kualitatif dicari dengan menganalisis hasil observasi yang
dilakukan oleh pengamat terhadap keterampilan guru dan aktivitas siswa selama
pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Mind Mapberbantuan media
komik berlangsung dengan memberikan skor penilaian pada setiap indikator yang
dilaksanakannya. Hasil perhitungan ditelaah dengan tabel kriteria deskriptif
presentase yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori yaitu sangat baik, baik, tidak
baik, sangat tidak baik.berdasarkan skor yang telah ditetapkan kemudian
dikonsultasikan dengan tingkat keberhasilan maka berturut-turut pencapaian hasil
analisis dinyatakan berhasil, berhasil, tidak berhasil, tidak berhasil.
Jarak interval (i) =

(Widiyoko, 2013:110)
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Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif
Kriteria

Tingkat keberhasilan
pembelajaran

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Jumlah skor
> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)
Keterangan:
k = skor terendah
i = jarak interval
m = skor tertinggi

(Widiyoko 2012: 110)
Adapun pedoman penilaian setiap indikator pada lembar pengamatan
keterampilan guru dan aktivitas siswa adalah sebagai berikut:
a. Skor 0 jika deskriptor tidak nampak sama sekali
b. Skor 1 jika deskriptor nampak 1
c. Skor 2 jika deskriptor nampak 2
d. Skor 3 jika deskriptor nampak 3
e. Skor 4 jika deskriptor nampak 4
Sehingga skor untuk 1 indikator adalah sebagai berikut:
Jarak interval (i) =
= 4-0 = 1
4
k=0x4=0
i=1
m=4
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Tabel 3.3 Kriteria tingkatan skor pengamatan setiap indikator
Tingkat keberhasilan
Skor Penilaian
Kriteria
pembelajaran
> 3 s/d 4
Sangat Baik
Berhasil
> 2 s/d 3
Baik
Berhasil
> 1 s/d 2
Tidak Baik
Tidak berhasil
0 s/d 1
Sangat Tidak Baik
Tidak berhasil
Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai
untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim
pembelajaran, dan kualitas materi pembelajaran.
a. Tabel Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru.
Terdapat dua belas indikator keberhasilan keterampilan guru dan empat
deskriptor. Dengan skor terendah nol dan tertinggi empat terhadap indikator yang
diharapkan.
Jarak interval (i) =
= 48-0 = 12
4
k = 0 x 12 = 0
i = 12
m = 4 x 12 = 48
Tabel 3.4Kriteriadan Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru
Tingkat keberhasilan
Jumlah skor
Kategori
pembelajaran
>36 s/d 48
Sangat Baik
Berhasil
>24 s/d 36
Baik
Berhasil
> 12 s/d 24
Tidak Baik
Tidak berhasil
0 s/d 12
Sangat Tidak Baik
Tidak berhasil
b. Tabel Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan Aktivitas Siswa.
Terdapat delapan indikator keberhasilan aktivitas siswa dan empat
deskriptor. Dengan skor terendah nol dan tertinggi empat terhadap indikator yang
diharapkan.
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Jarak interval (i) =
= 32 – 0 = 8
4
k=0x8=0
i=8
m = 4 x 8 = 32
Tabel 3.5Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan Aktivitas Siswa
Tingkat keberhasilan
Jumlah skor
Kriteria
pembelajaran
> 24 s/d 32
Sangat Baik
Berhasil
>16 s/d 24
Baik
Berhasil
>8 s/d 16
Tidak Baik
Tidak berhasil
0 s/d 8
Sangat Tidak Baik
Tidak berhasil
c. Tabel Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan Iklim Pembelajaran.
Terdapat dua indikator keberhasilan iklim pembelajaran dan empat
deskriptor. Dengan skor terendah nol dan tertinggi empat terhadap indikator yang
diharapkan.
Jarak interval (i) =
=8–0 =2
4
k=0x2=0
i=2
m=2x4=8
Tabel 3.6Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan Kualitas Iklim
Pembelajaran
Jumlah skor

Kriteria

Tingkat keberhasilan
pembelajaran

>6 s/d 8
>4 s/d 6
>2 s/d 4
0 s/d 2

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil
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d. Tabel Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan Materi Pembelajaran.
Terdapat empat indikator keberhasilan materi pembelajaran dan empat
deskriptor. Dengan skor terendah nol dan tertinggi empat terhadap indikator yang
diharapkan.
Jarak interval (i) =
= 16 – 0 = 4
4
k=0x4=0
i=4
m = 4 x 4 = 16
Tabel 3.7Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan Kualitas Materi
Pembelajaran
Jumlah skor

Kriteria

Tingkat keberhasilan
pembelajaran

> 12 s/d 16
Sangat Baik
Berhasil
>8 s/d 12
Baik
Berhasil
>4 s/d 8
Tidak Baik
Tidak berhasil
0 s/d 4
Sangat Tidak Baik
Tidak berhasil
e. Tabel Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan Media Pembelajaran.
Terdapat dua indikator keberhasilan media pembelajaran dan empat
deskriptor. Dengan skor terendah nol dan tertinggi empat terhadap indikator yang
diharapkan.
Jarak interval (i) =
=8–0=2
4
k=0x2=0
i=2
m=4x2=8
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Tabel 3.8Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan Kualitas Media
Pembelajaran
Jumlah skor

Kriteria

Tingkat keberhasilan
pembelajaran

>6 s/d 8
Sangat Baik
Berhasil
>4 s/d 6
Baik
Berhasil
>2 s/d 4
Tidak Baik
Tidak berhasil
0 s/d 2
Sangat Tidak Baik
Tidak berhasil
f. Tabel Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan Nilai Karakter.
Terdapat sepuluh indikator keberhasilan nilai karakter siswa dan empat
deskriptor. Dengan skor terendah nol dan tertinggi empat terhadap indikator yang
diharapkan.
Jarak interval (i) =
= 40 – 0 = 10
4
k = 0 x 10 = 0
i = 10
m= 4 x10 =40
Tabel 3.9Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan Hasil Belajar Afektif /
Nilai Karakter Siswa
Jumlah skor

Kriteria

Tingkat keberhasilan
pembelajaran

>30 s/d 40
>20 s/d 30
>10 s/d 20
0 s/d 10

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

3.8INDIKATOR KEBERHASILAN
Model Mind Map berbantuan media komik dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
dengan indikator sebagai berikut:
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1. Keterampilanguru dalam pembelajaran PKndengan menggunakan model Mind
Map berbantuan media komik meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya
baik dengan skor (>24 s/d 36).
2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn denganmenggunakan model Mind
Map berbantuan media komik meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya
baik dengan skor (>16s/d 24).
3. Iklim pembelajaran dalam pembelajaran PKn denganmenggunakan model
Mind Map berbantuan media komik meningkat dengan kategori sekurangkurangnya baik dengan(>4s/d 6).
4. Kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran PKn denganmenggunakan
model Mind Mapberbantuan media komik meningkat dengan kategori
sekurang-kurangnya baik dengan skor (>8s/d 12).
5. Kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran PKn denganmenggunakan
model Mind Mapberbantuan media komik meningkat dengan kategori
sekurang-kurangnya baik dengan skor (>4s/d 6).
6. Hasil belajar ≥85% dari seluruh siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02
Semarangmengalami ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 75 dalam
pembelajaran PKn dan meningkat dengan kategori baik.

BAB V
PENUTUP

5.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan model Mind
Map berbantuan media komik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn
siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang, disimpulkan bahwa:
a. Keterampilan guru dalam pembelajaran menggunakan model Mind Map
berbantuan media komik mengalami peningkatan pada tiap siklus. Siklus I, ratarata skor dari pertemuan 1 dan 2 yaitu 26,5 dengan kategori baik. Pada siklus II
rata-rata skor menjadi 37,5 dengan kategori sangat baik. Keterampilan guru telah
mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya mencapai kategori
baik. Hal ini menunjukkan peningkatan keterampilan guru pada tiap siklus dan
membuktikan bahwa model Mind Map berbantuan media komik dapat
meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran.
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan model Mind Map berbantuan
media komik mengalami peningkatan, dapat dilihat pada hasil observasi tiap
siklus. Siklus I diperoleh rata-rata skor aktivitas siswa dari pertemuan 1 dan 2
yaitu 22 dengan kategori baik. Pada siklus II meningkat menjadi 29,9 dengan
kategori sangat baik. Hal ini telah mencapai indikator keberhasilan yaitu
aktivitas siswa sekurang-kurangnya mencapai kategori baik. Dari data tersebut
membuktikan bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa setelah diterapkan
model Mind Map berbantuan media komik dalam pembelajaran.
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c. Kualitas iklim belajar dalam pembelajaran menggunakan model Mind Map
berbantuan media komik mengalami peningkatan, dapat dilihat pada hasil
observasi tiap siklus. Siklus I diperoleh rata-rata skor kualitas iklim
pembelajaran dari pertemuan 1 dan 2 yaitu 5,5 dengan kategori baik. Pada siklus
II meningkat menjadi 7,5 dengan kategori sangat baik. Hal ini telah mencapai
indikator keberhasilan yaitu kualitas iklim pembelajaran sekurang-kurangnya
mencapai kategori baik. Dari data tersebut membuktikan bahwa terjadi
peningkatan kualitas iklim pembelajaran setelah diterapkan model Mind Map
berbantuan media komik dalam pembelajaran.
d. Kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran menggunakan model Mind
Map berbantuan media komik mengalami peningkatan, dapat dilihat pada hasil
observasi tiap siklus. Siklus I diperoleh rata-rata skor kualitas materi
pembelajaran dari pertemuan 1 dan 2 yaitu 8 dengan kategori tidak baik. Pada
siklus II meningkat menjadi 12 dengan kategori baik. Hal ini telah mencapai
indikator keberhasilan yaitu kualitas materi pembelajaran sekurang-kurangnya
mencapai kategori baik. Dari data tersebut membuktikan bahwa terjadi
peningkatan kualitas materi pembelajaran setelah diterapkan model Mind Map
berbantuan media komik dalam pembelajaran.
e. Kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran menggunakan model Mind
Map berbantuan media komik mengalami peningkatan, dapat dilihat pada hasil
observasi tiap siklus. Siklus I diperoleh rata-rata skor kualitas media
pembelajaran dari pertemuan 1 dan 2 yaitu 5,5 dengan kategori baik. Pada siklus
II meningkat menjadi 6,5 dengan kategori sangat baik. Hal ini telah mencapai

indikator keberhasilan yaitu kualitas materi pembelajaran sekurang-kurangnya
mencapai kategori baik. Dari data tersebut membuktikan bahwa terjadi
peningkatan kualitas media pembelajaran setelah diterapkan model Mind Map
berbantuan media komik dalam pembelajaran.
f. Hasil belajar (kognitif, psikomotorik, afektif) PKn siswa kelas IV SDN
Kalibanteng Kidul 02 Semarang meningkat dengan diterapkannya model Mind
Map berbantuan media komik. Ditunjukkan dengan data ketuntasan belajar
siswa yang meningkat pada tiap siklus. Hasil belajar kognitif pada siklus I
diperoleh rata-rata 70,14 dengan presentase ketuntasan klasikal 44,44%.
Kemudian pada siklus II diperoleh rata-rata 79,51 dengan presentase ketuntasan
klasikal 83,33%. Hasil belajar psikomotorik pada siklus I diperoleh rata-rata
67,30 dengan presentase ketuntasan klasikal 33,33%. Dan mengalami
peningkatan pada siklus II diperoleh rata-rata 78,30 dengan presentase
ketuntasan klasikal 100%. Hasil belajar afektif pada siklus I diperoleh rata-rata
skorsetiap indikator 28,61 (baik), dan rata-rata skor siswa 30,17 (sangat baik)
dengan persentase ketuntasan 100%. Kemudian meningkat pada siklus II ratarata skor setiap indikator 33,77 (sangat baik), dan rata-rata skor siswa 33,75
(sangat baik)dengan persentase ketuntasan 100%. Sehingga pada akhir siklus II
semua aspek kognitif, psikomotorik dan afektif sudah mencapai ketuntasan
klasikal yang telah ditentukan yaitu sekurang-kurangnya ≥85%.
Dari uraian tersebut menunjukkan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran
PKn yang dilaksanakan melalui model Mind Map berbantuan media komik yang
dapat dilihat dari adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, kualitas

iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran dan
hasil belajar siswa.

5.2 SARAN
Berdasarkan simpulan, dalam melaksanakan pembelajaran PKn melalui
model Mind Mapberbantuan media komik pada siswa kelas IV SDN Kalibanteng
Kidul 02Semarang, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi guru
a. Guru hendaknya dapat menerapkan model Mind Mapberbantuan media
komik sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
PKn di SD meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, kualitas iklim
pembelajaran, kualitas materi pembelajaran,kualitas media pembelajaran dan
hasil belajar siswa.
b. Sebaiknya model Mind Map berbantuan media komik dapat diterapkan pada
mata pelajaran lain.
c. Hendaknya guru menggunakan model dan media pembelajaran yang
bervariasi agar siswa tidak merasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran.
d. Guru hendaknya termotivasi untuk melakukan perbaikan pendidikan dan
pengajaran, serta meningkatkan kinerja guru dalam persiapan hingga
pelaksanaan pembelajaran.
2. Bagi sekolah
a. Hendaknya sekolah terus menumbuhkan kerja sama antar guru dalam
menggunakan

pembelajaran

inovatif

dalam

melaksanakan

proses

pembelajaran sehingga guru dapat mengaplikasikan dalam pembelajaran
yang berdampak positif pada kualitas pembelajaran di sekolah serta dapat
memberikan kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran,
sehingga mutu sekolah dapat meningkat.
b. Memberi kesempatan pada guru untuk melakukan penelitian atau
mengikutsertakan guru dalam forum-forum ilmiah, seperti seminar
pendidikan, diskusi ilmiah, diklat, lokakarya, penataran, pelatihan yang
diselenggarakan Depdiknas agar wawasan dan pengetahuan guru bertambah
luas.
3. Bagi peneliti selanjutnya dan pembaca lain
a. Media komik juga dapat di kombinasikan dengan permainan/game di
dalamnya sehingga media komik menjadi lebih menarik lagi.
b. Model pembelajaran Mind map dengan berbantuan media komik terbukti
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sehingga model pembelajaran
dan media tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan
pembelajaran pada mata pelajaran lainnya.
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LAMPIRAN 1
PEDOMAN PENETAPAN
INDIKATOR
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN PKN MELALUI MODEL MIND MAP BERBANTUAN MEDIA KOMIK
Perilaku
Pembelajaran Guru
(Depdiknas, 2004: 8)

Keterampilan
Dasar Mengajar
(Rusman, 2010:
80)

Model Mind Map
Berbantuan Media Komik

A.

Indikator keterampilan
guru yang sesuai dengan
Model Mind Map
Berbantuan Media Komik

Guru
menjelaskan 1. Mempersiapkan perangkat
pembelajaran dan media
kepada siswa tentang
yang sesuai dengan tujuan
tujuan
pembelajaran
pembelajaran.
yang harus dicapai.
2.

1. Keterampilan
1. Membangun persepsi
membuka
dan sikap positif
pelajaran
siswa.

B.

Guru
melakukan
apersepsi
dengan
melakukan tanya jawab
tentang materi pelajaran
yang akan dibahas

Mempersiapkan siswa
untuk
mengikuti
pembelajaran

3. Membuka pembelajaran
dengan menyebutkan tujuan
pembelajaran dan apersepsi
melalui kegiatan tanya
jawab.

Deskriptor
a.
Membuat
Silabus
dan
RPP
pembelajaran
b. Mempersiapkan sumber belajar
c. Membuat media komik yang sesuai
dengan tujuan pembelajaran
d. Mempersiapkan media komik yang
telah dibuat.
a. Mengucapkan salam saat hendak
memulai pembelajaran
b. Memimpin doa/meminta salah satu
siswa untuk memimpin doa.
c. Mengecek kehadiran siswa
d. Memotivasi siswa
a. Memberikan apersepsi dengan tanya
jawab sesuai materi yang akan
dipelajari.
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran
c. Menyampaikan masalah pokok yang
akan dibahas
d. Menjelaskan tentang model dan media
pembelajaran yang akan digunakan
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2. Menguasai disiplin
ilmu.

2. Keterampilan
menggunakan
variasi.

3. Keterampilan
mengelola
kelas

3. Memahami keunikan
setiap siswa

4. Keterampilan
membimbing
diskusi
kelompok kecil

C. Siswa diberi komik dan
diminta untuk membaca 4. Memberikan media komik
dan
memahaminya.
yang berhubungan dengan
Setelah
itu
guru
materi yang akan dipelajari.
menjelaskan
materi
dan
meminta
siswa
dengan bantuan media
membacanya
komik.
D. Siswa dikelompokkan
dengan anggota 4-5
orang.
Guru
menjelaskan
kepada siswa langkah- 5. Membimbing
langkah membuat Mind
pembentukan kelompok
Map. Setiap kelompok
menganalisa
masalah
dalam bentuk komik dan
membuat Mind Map dari
materi pelajaran.

a. Menjelaskan cara menggunakan komik
b. Membimbing siswa memahami materi
melalui media komik
c. Menggunakan media komik yang
mudah dipahami oleh siswa
d. Memilih dan menggunakan media
komik yang menarik minat siswa.
a. Mengarahkan siswa dalam membentuk
kelompok
b. Menciptakan komunikasi yang baik
antara guru dengan siswa sehingga
siswa tidak malu-malu untuk bertanya.
c. Membagi perhatian kepada seluruh
siswa
d.

Mengarahkan siswa agar dapat
membuat Mind Map sesuai materi
dengan benar.

a. Menjelaskan masalah yang akan di
diskusikan secara rinci
b. Memotivasi siswa untuk terlibat aktif
E. Siswa menyelesaikan
dalam diskusi kelompok
6. Guru membimbing siswa
masalah yang ada dalam
menyelesaikan masalah yang c. Membimbing jalannya diskusi
komik dengan berdiskusi
ada dalam komik dengan cara
kelompok.
kelompok
diskusi kelompok.
d. Mampu membuat antara siswa satu
dengan siswa yang lain berkomunikasi
dengan baik, bisa saling berdiskusi
tanpa menimbulkan perdebatan antara
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F.

4. Menguasai
pengelolaan
pembelajaran yang
mendidik
berorientasi pada
siswa.

Perwakilan kelompok
maju
untuk 7. Membimbing siswa
mempresentasikan hasil
mempresentasikan hasil
diskusinya dalam bentuk
diskusinya.
mind map.

5. Keterampilan
pembelajaran
perseorangan

8. Mengadakan pendekatan
secara pribadi

6. Keterampilan
menjelaskan

9.
Menjelaskan
materi
pelajaran
dengan
G.
Guru
Menjelaskan
menggunakan model Mind
materi
pembelajaran
Map dengan media komik
yang sesuai dengan
dan Menambahkan hal-hal
tujuan pembelajaran
yang belum disampaikan saat
presentasi kelompok.

satu siswa dengan siswa yang lainnya.
a. Memberi kesempatan kepada setiap
kelompok untuk mempresentasikan
hasil diskusinya.
b.
Memberi
kesempatan
kepada
kelompok lain untuk memberikan
tanggapan.
c. Memotivasi siswa agar berani dan
tidak malu-malu mempresentasikan
hasil diskusinya di depan kelas.
d. Membimbing jalannya presentasi
a. Membimbing individu dalam belajar
dengan menggunakan model mind map
dengan media komik.
b. Memberi kesempatan individu untuk
bertanya
c. Menjelaskan kepada siswa cara
membaca komik.
d. Menarik perhatian siswa untuk belajar
a. Menjelaskan materi yang ada dalam
komik
sesuai
dengan
tujuan
pembelajaran.
b. Mengaitkan materi dengan dunia
nyata.
c. Memberikan contoh sesuai dengan
materi.
d. Menjelaskan materi yang belum
disampaikan pada saat presentasi
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5. Mengembangkan
kepribadian dan
keprofesionalan

10. Guru dan siswa
melakukan tanya jawab
tentang materi yang belum
dipahami

7. Keterampilan
bertanya

H. Guru dan siswa
melakukan tanya jawab

8. Keterampilan
memberi
penguatan

I. Guru dan siswa
membahas dan
menyimpulkan hasil diskusi

11. Memberikan penguatan
dan penghargaan baik verbal
maupun non verbal pada
masing-masing kelompok.

9. keterampilan
menutup
pembelajaran

J. Guru memberi penugasan
yang sesuai dengan topik
pembahasan.

12. Bersama siswa
menyimpulkan hasil
pembelajaran, Memberikan
evaluasi dan tindak lanjut.

kelompok
a. Memberi kesempatan kepada siswa
untuk bertanya materi yang belum
dipahami
b. Memberikan kesempatan kepada
siswa yang lain untuk menjawab
pertanyaan temanya.
c. Guru mengajukan pertanyaan kepada
siswa.
d. Memberikan motivasi siswa untuk
bertanya dan menjawab pertanyaan.
a. Mengkonfirmasi jawaban kelompok
b. Memberikan penguatan verbal (katakata) terhadap kelompok yang
menyajikan hasil diskusi dengan baik
c. Menggunakan penguatan gestural
(mimik,gerakan)
d. Memberi motivasi kepada kelompok
yang lain.
a. Menyimpukan pembelajaran bersama
siswa
b. Memberikan evaluasi
c. Memberikan umpan balik dan tindak
lanjut
d. Menyampaikan
topik
untuk
pembelajaran selanjutnya
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
DALAM PEMBELAJARAN PKN MELALUI MODEL MIND MAP BERBANTUAN MEDIA KOMIK
Aktivitas
Siswa
Perilaku Siswa
(Depdiknas, 2004:
8)

Diedrich
(dalamSardi
man,
2011:101)

Model Mind Map
Berbantuan Media Komik

A.

Guru
menjelaskan
kepada siswa tentang
tujuan
pembelajaran
yang harus dicapai, dan
memotivasi siswa

B.

Guru
menjelaskan
kepada siswa tentang
pembelajaran
yang 2. Siswa Mendengarkan
penjelasan guru
akan
dilaksanakan
yaitu dengan model
Mind Map berbantuan

1. Emosional
activites
1. Memiliki
persepsi
dan
sikap
positif 2. Listening
terhadap belajar activities

Indikator Aktivitas Siswa yang
sesuai dengan Model Mind
Map Berbantuan Media
Komik

1. Kesiapan siswa mengikuti
pembelajaran

Deskriptor

a. Datang tepat waktu
b. Duduk tertib di tempat duduknya masingmasing
c. Mempersiapkan perlengkapan belajar
d. Bersikap tenang dan tertib
a. Mendengarkan
dan
memperhatikan
penjelasan guru dengan seksama
b. Memusatkan perhatian pada guru
c. Siswa bertanya jika penjelasan dari guru
kurang jelas.
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media komik.
C.
3. Mental
activities
2. Mau dan mampu
mendapatkan dan
mengintegrasikan
pengetahuan dan
keterampilan
serta membangun
sikapnya

d. Siswa tidak bermain sendiri saat pelajaran.

a. Menjawab pertanyaan tanpa ditunjuk
Guru
melakukan
apersepsi
dengan
b. Tanggapan sesuai dengan materi
3. Siswa menanggapi apersepsi
melakukan tanya jawab
guru
yang
berupa
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat
tentang
materi
pertanyaan
pelajaran yang akan
d. Memberikan tanggapan secara jelas dan
dibahas
mudah dipahami
a. Antusias membaca materi dalam media
komik

4. Visual
activites

D. Guru menyajikan bacaan
materi dalam bentuk komik.

4. Membaca dan memahami
materi melalui komik

b. Antusias bertanya saat menemukan hal-hal
yang belum dipahaminya dalam komik
c. Mencatat hal-hal penting yang ada dalam
komik
d.Mengkonsultasikan pada guru mengenai
catatan yang diperoleh setelah membaca komik
a. Memahami masalah dalam bentuk komik
b. Menganalisis masalah dalam bentuk komik

3. Mau dan mampu
memperluas serta
memperdalam
pengetahuan dan

E. Guru menyajikan
5. Motor
masalah dalam bentuk
activities
komik

5.Menganalisis masalah dalam
bentuk komik.

c. Mengidentifikasi masalah dalam bentuk
komik
d. Mencoba menyelesaikan masalah yang ada
dalam komik
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keterampilan
serta
memantapkan

4. Mau dan mampu
membangun
kebiasaan
berpikir,
bersikap, dan
bekerja produktif

a. Duduk berkelompok dengan tertib
F. Siswa menyelesaikan
6. Oral
masalah yang ada dalam
activities komik dengan berdiskusi
kelompok

b. Menganalisis masalah bersama kelompok
6. Melaksanakan kegiatan
diskusi kelompok

c. Tidak ramai dan konsentrasi menyelesaikan
tugas yang diberikan guru bersama kelompok
d. Berpartisipasi dalam kegiatan diskusi

a. Siswa menganalisa masalah dalam bentuk
komik
G. Setiap kelompok
b. Siswa menyelesaikan masalah dalam bentuk
menganalisa masalah dalam
7. Drawing
7. Menganalisa komik dan
mind map
bentuk komik dan membuat
activities
membuat mind map
c. Siswa menyelesaikan masalah dengan
Mind Map dari materi
berdiskusi kelompok
pelajaran.
d. Hasil mind map yang dikerjakan benar sesuai
yang diharapkan
H. Guru dan siswa
8. Siswa bersama guru
a. Ikut menyimpulkan pembelajaran bersama
8. Writing
membahas dan
menyimpulkan materi yang telah guru dan siswa lain
activities
menyimpulkan hasil diskusi. di pelajari dan tindak lanjut
b. Bertanya hal-hal yang belum jelas selama
pembelajaran
c. Mencatat simpulan
d. Mampu menyampaikan kembali simpulan
pembelajaran
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KUALITAS IKLIM PEMBELAJARAN
DALAM PEMBELAJARAN PKN MELALUI MODEL MIND MAP BERBANTUAN MEDIA KOMIK
Indikator Iklim
Iklim Pembelajaran
Pembelajaran
yang sesuai
Dikti
Model Mind Map Berbantuan Media Komik
Deskriptor
dengan Model Mind Map
(dalam Depdiknas, 2004: 9)
Berbantuan Media Komik
A. Guru menjelaskan kepada siswa tentang tujuan
1. Suasana kelas yang
pembelajaran yang harus dicapai, dan memotivasi
kondusif bagi tumbuh
siswa
dan
berkembangnya
kegiatan pembelajaran B. Guru menjelaskan kepada siswa tentang
pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu
yang
menarik,
dengan model Mind Map berbantuan media
menantang,
komik.
menyenangkan,
dan
bermakna
bagi
C. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan
pembentukan
tanya jawab tentang materi pelajaran yang akan
profesionalitas
dibahas
kependidikan
D. Guru menyajikan bacaan materi dalam bentuk

a. Ruang kelas rapi
b. Lingkungan bersih
1. Kenyamanan lingkungan
belajar

c. Suasana kelas sejuk / tidak
panas
d. Siswa tertib/tidak gaduh
dalam mengikuti
pembelajaran
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komik.
E. Siswa dikelompokkan dengan anggota 4-5 orang.

2. Perwujudan nilai dan
semangat
ketauladanan,
prakarsa, dan kreativitas
guru

F. Setiap kelompok menganalisa masalah dalam
bentuk komik dan membuat Mind Map dari materi
pelajaran.
G.
Perwakilan
kelompok
maju
untuk
mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk
mind map.
H. Menjelaskan
materi
pelajaran
dengan
menggunakan model Mind Map dengan media
komik dan Menambahkan hal-hal yang belum
disampaikan saat presentasi kelompok.
I. Guru dan siswa membahas dan menyimpulkan hasil
diskusi
J. Guru memberi penugasan yang sesuai dengan topik
pembahasan

2. Interaksi dalam
pembelajaran

a. Tercipta suasana yang
harmonis antara guru dan
siswa
b. Menggunakan bahasa yang
sopan, baik dan benar
berinteraksi
c. Guru melibatkan siswa
dalam pembelajaran
d. Guru
menanggapi
pendapat
yang
disampaikan siswa
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN
DALAM PEMBELAJARAN PKN MELALUI MODEL MIND MAP BERBANTUAN MEDIA KOMIK

Materi Pembelajaran
Depdiknas(2004:9)
1. Kesesuaian dengan tujuan
pembelajaran
dan
kompetensi yang harus
dikuasai siswa

Indikator Materi
Pembelajaran yang sesuai
dengan Model Mind Map
Berbantuan Media Komik

Model Mind Map berbantuan media
komik
A.

Guru menjelaskan kepada siswa
tentang tujuan pembelajaran yang harus
dicapai, dan memotivasi siswa

1.

Kesuaian
pembelajaran

Deskriptor

tujuan
a. Sesuai dengan SK dan KD
b. Sesuai dengan indikator
pembelajaran.

2. Keseimbangan
antara
keluasan dan kedalaman
materi dengan waktu yang
tersedia

c. Sesuai dengan model dan media
pembelajaran.
d. Mengandung pendidikan karakter

B. Guru melakukan apersepsi dengan
melakukan tanya jawab tentang materi
pelajaran yang akan dibahas

2. Kesesuaian Apersepsi

a. Sesuai dengan SK dan KD
b. Sesuai dengan indikator dan tujuan
pembelajaran.
c. Sesuai dengan model dan media
pembelajaran.
d. Merangsang pemikiran siswa
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tentang materi yang akan disampaikan.
C. Guru menyajikan bacaan materi dalam
bentuk komik

3. Kesesuaian materi

a. Sesuai dengan SK dan KD
b. Sesuai dengan indikator dan tujuan
pembelajaran.
c. Sesuai dengan model dan media
pembelajaran.
d. Mengandung pendidikan karakter

3. Materi
pembelajaran
sistematis dan kontekstual
4. Dapat
mengakomodasi
partisipasi aktif siswa
dalam belajar semaksimal
mungkin
5. Menarik perhatian yang
optimal
dari
perkembangan
dan
kemajuan bidang ilmu,
teknologi, dan seni.

D. Siswa dikelompokkan dengan anggota
4-5 orang.
E. Siswa menyelesaikan masalah yang ada
dalam komik dengan berdiskusi
kelompok
F.

Perwakilan kelompok maju untuk
mempresentasikan hasil diskusinya dalam
bentuk mind map.

G. Guru Menjelaskan materi pembelajaran
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
H. Guru dan siswa membahas
menyimpulkan hasil diskusi

dan

I. Guru memberi penugasan yang sesuai
dengan topik pembahasan

a. keluasan materi sesuai dengan
waktu pembelajaran.

4. keseimbangan antara materi
dengan model pembelajaran b. Materi tidak bibahas berulangmind map dengan media
ulang namun terpadu
komik serta waktu yang
c. Waktu yang cukup untuk
tersedia
berdiskusi kelompok
d. Terdapat evaluasi dan tindak lanjut
diakhir pembelajaran
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN
DALAM PEMBELAJARAN PKN MELALUI MODEL MIND MAP BERBANTUAN MEDIA KOMIK
Media
Pembelajaran
Dikti
(dalam Depdiknas, 2004: 9)

1. Menciptakan pengalaman
belajar yang bermakna.
2. Memfasilitasi proses
interaksi antara siswa dan
guru, siswa dengan siswa.
3. Memperkaya pengalaman
belajar siswa.

Model Mind Map berbantuan media komik

Indikator Materi
Pembelajaran
yang sesuai
dengan Model
Mind Map
Berbantuan
Media Komik

A. Guru menjelaskan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran yang
harus dicapai, dan memotivasi siswa

a. Sesuai dengan model
pembelajaran mind map

B. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab tentang 1. kesesuaian media b. Berisi pengetahuan baru yang
materi pelajaran yang akan dibahas
diperlukan siswa
dengan materi
C. Guru menyajikan bacaan materi dalam bentuk komik
c. Isi media komik berkaitan dengan
pembelajaran
kehidupan sehari-hari
d. Mencantumkan contoh konkrit
D. Siswa dikelompokkan dengan anggota 4-5 orang.

4. Mampu mengubah suasana
belajar sehingga siswa
menjadi aktif berdiskusi
dan mencari informasi
melalui berbagai sumber
belajar yang ada

Deskriptor

E. Siswa menyelesaikan masalah yang ada dalam komik dengan 2. Kemampuan
berdiskusi kelompok
media komik
dalam
F. Perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya
menciptakan
dalam bentuk mind map.
interaksi antara
guru dan siswa
G. Guru Menjelaskan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan
di kelas.
pembelajaran
H. Guru dan siswa membahas dan menyimpulkan hasil diskusi
I. Guru memberi penugasan yang sesuai dengan topik pembahasan

a. Menciptakan komunikasi antara
guru dan siswa
b. Memunculkan diskusi kelas
melalui permasalahan dalam
komik
c. Memfasilitasi komunikasi guru
dan siswa atau antarsiswa
d. Berisi materi pembelajaran yang
mudah dimengerti siswa
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LAMPIRAN 2
KISI-KISI INSTRUMEN
PENELITIAN
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN Melalui Model Mind Map
BerbantuanMedia Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02
Semarang.
Indikator
Sumber
Alat/
Variabel
No
Data
Instrumen

1.

Keterampilan
guru
dalam
pembelajaran
PKN
melalui
model Mind Map
berbantuan media
komik

1. Mempersiapkan
perangkat 1. Guru
pembelajaran dan media yang
sesuai
dengan
tujuan 2. Catatan
Lapangan
pembelajaran.
2. Mempersiapkan siswa untuk
mengikuti pembelajaran.
3. Membuka
pembelajaran
dengan menyebutkan tujuan
pembelajaran dan apersepsi
melalui kegiatan tanya jawab.
4. Memberikan media komik
yang berhubungan dengan
materi yang akan dipelajari.
dan
meminta
siswa
membacanya.
5. Membimbing
kelompok

pembentukan

6. Guru membimbing siswa
menyelesaikan masalah yang
ada dalam komik dengan cara
diskusi kelompok.
7. Membimbing
mempresentasikan
diskusinya.
8. Mengadakan
secara pribadi.

siswa
hasil
pendekatan

9. Menjelaskan materi pelajaran
dengan menggunakan model
Mind Map dengan media
komik dan Menambahkan halhal yang belum disampaikan
saat presentasi kelompok.

1. Lembar
observasi
2. Catatan
lapangan
3. Foto
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10. Guru dan siswa melakukan
tanya jawab tentang materi
yang belum dipahami.
11. Memberikan penguatan dan
penghargaan
baik
verbal
maupun non verbal pada
masing-masing kelompok.
12. Bersama
siswa
menyimpulkan
hasil
pembelajaran,
Memberikan
evaluasi dan tindak lanjut.
2.

Aktivitas siswa
dalam
pembelajaran
PKNmelalui
model Mind Map
menggunakan
media komik.

5. Kesiapan siswa mengikuti
pembelajaran.
6. Siswa Mendengarkan
penjelasan guru.

1. Guru
2. Catatan
Lapangan

7. Siswa menanggapi apersepsi
guru.

1. Lembar
observas
i
2. Catatan
lapangan
3. Foto

8. Membaca dan memahami
materi melalui komik.
9. Menganalisis masalah dalam
bentuk komik.
10. Melaksanakan kegiatan
diskusi kelompok.
11. Menganalisa komik dan
membuat mind map.
12. Guru bersama siswa
menyimpulkan materi yang
telah di pelajari dan tindak
lanjut
1. Guru
3.

Iklim
Pembelajaran
dalam
pembelajaran
PKN
melalui
model Mind Map
berbantuan media
komik

2. Siswa
1. Kenyamanan
belajar

lingkungan

2. Interaksi dalam pembelajaran

3. Catatan
lapangan

1. Lembar
observa
si
2. Catatan
lapanga
n
3. Foto
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1. Kesuaian tujuan pembelajaran
4.

5.

6.

Materi
pembelajaran
dalam
pembelajaran
PKN
melalui
model Mind Map
berbantuan media
komik

Kualitas Media
Pembelajaran
dalam
pembelajaran
PKN
melalui
model Mind Map
berbantuan media
komik
Hasil belajar
siswa kelas IV
SDN Kalibanteng
Kidul 02
Semarang dalam
pembelajaran
PKN melalui
model Mind Map
berbantuan media
komik

1. Guru

1. Lembar
observa
si
2. Catatan
lapanga
n

1. Guru

1. Lembar
observas
i
2. Foto

2. Kesesuaian Apersepsi
3. Kesesuaian materi
4. keseimbangan antara materi
dengan model pembelajaran
mind map dengan media
komik serta waktu yang
tersedia
1. kesesuaian media
materi pembelajaran

dengan

2. Kemampuan media komik
dalam menciptakan interaksi
antara guru dan siswa di kelas

1. Siswa
>85% dari seluruh siswa kelas IV
SDN Kalibanteng Kidul 02
Semarang mengalami ketuntasan
belajar individual sebesar ≥ 65
dalam pembelajaran PKN melalui
model Mind Map berbantuan
media komik.

2.
Tes
evaluasi
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LAMPIRAN 3
INSTRUMEN PENELITIAN,
HASIL PENGAMATAN, DAN
HASIL BELAJAR
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus I Pertemuan 1

1)
2)
3)
4)
5)

Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester : IV/II
Pokok Bahasan : Pengaruh Globalisasi Terhadap Lingkungan Sekitar
Hari/Tanggal
: Rabu, 28 Mei 2014
Nama Pengamat :Sandy Aditya, S.Pd
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang
tampak!
Ktiteria Penilaian :
Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
Jika deskriptor nampak 1, maka skor 1
Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
Jika deskriptor nampak 4, maka skor 4

No

Indikator

1.

Mempersiapkan
perangkat
pembelajaran
dan media yang
sesuai dengan
tujuan
pembelajaran.

2.

3.

4.

Deskriptor

a. Membuat Silabus dan RPP
pembelajaran
b. Mempersiapkan sumber belajar
c. Membuat media komik yang sesuai
dengan tujuan pembelajaran
d. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti
pembelajaran
a. Mengucapkan salam saat hendak
Mempersiapkan memulai pembelajaran
siswa
untuk b. Memimpin doa/menyuruh salah satu
siswa untuk memimpin doa.
mengikuti
pembelajaran
c. Mengecek kehadiran siswa
e. Memotivasi siswa
Membuka
a. Memberikan apersepsi dengan tanya
pembelajaran
jawab sesuai materi yang akan
dengan
dipelajari.
menyebutkan
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran
tujuan
c. Menyampaikan masalah pokok yang
pembelajaran
akan dibahas
dan
apersepsi
d. Menjelaskan tentang model dan media
melalui kegiatan
pembelajaran yang akan digunakan
tanya jawab.
Memberikan
a. Membimbing siswa cara membaca

Cek (√)

Jumlah
Skor

√
√
√

3

√
1

√
√
2

√

2
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5.

6.

7.

8.

media
komik
komik yang benar.
yang
b. Kesesuaian media komik dengan tingkat
berhubungan
perkembangan siswa
dengan materi c. Menggunakan media komik yang mudah
yang
akan
dipahami oleh siswa
dipelajari. dan
d. Memilih dan menggunakan media
meminta siswa
komik yang menarik minat siswa.
membacanya
a. Menciptakan komunikasi yang baik
antara guru dengan siswa
b. menjelaskan kepada siswa langkahMembimbing
langkah membuat Mind Map
pembentukan
c. Membagi perhatian kepada seluruh
kelompok.
siswa dalam proses pembelajaran
d. Mengarahkan siswa agar dapat membuat
Mind Map sesuai materi dengan benar.
a. Menjelaskan masalah yang akan di
diskusikan secara rinci
Guru
b. Memotivasi siswa untuk terlibat aktif
membimbing
dalam diskusi kelompok
siswa
menyelesaikan
c.
Membimbing
jalannya
diskusi
masalah
yang
kelompok.
ada
dalam d. mampu membuat antara siswa yang satu
komik dengan
dengan siswa yang lain berkomunikasi
cara
diskusi
dengan baik bisa saling berdikusi tanpa
kelompok.
menimbulkan perdebatan antara satu
siswa dengan siswa yang lainnya.
a. Membimbing jalannya presentasi
kelompok.
b. Memberi kesempatan kepada kelompok
Membimbing
lain untuk memberikan tanggapan atas
siswa
jawaban dari kelompok lain.
mempresentasik
c. guru memberikan tanggapan positif
an
hasil
terhadap hasil diskusi siswa.
diskusinya.
d. gru mengarahkan kepada siswa agar
hasil diskusi yang dipresentasikan dalam
bentuk mind map.
a. Membimbing individu dalam belajar
dengan menggunakan model mind map
dengan media komik.
b. Memberi kesempatan individu untuk
Mengadakan
bertanya
pendekatan
c. menjelaskan kepada siswa cara
secara pribadi
membaca komik.
d. Menarik perhatian siswa sehingga siswa
mampu membangun pengetahuannya
sendiri

√

√

2
√

√

1

√

2

√
√
√
√

3
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9.

10

11.

12.

Menjelaskan
materi pelajaran
dengan
menggunakan
model
Mind
Map
dengan
media
komik
dan
Menambahkan
hal-hal
yang
belum
disampaikan
saat presentasi
kelompok.

Guru dan siswa
melakukan
tanya
jawab
tentang materi
yang
belum
dipahami

Memberikan
penguatan dan
penghargaan
pada
masingmasing
kelompok.

a. Menjelaskan materi yang ada dalam
komik
sesuai
dengan
tujuan
pembelajaran.
b. Mengaitkan materi dengan dunia nyata.

√
√

c. Memberikan contoh sesuai dengan
materi.
d. menjelaskan materi yang belum
disampaikan pada saat presentasi
kelompok

a. Memberi kesempatan kepada siswa
untuk bertanya materi yang belum
dipahami
b. Memberikan kesempatan kepada siswa
yang lain untuk menjawab pertanyaan
temanya.
c. Guru mengajukan pertanyaan kepada
siswa.
d. Memberikan motivasi siswa untuk
bertanya dan menjawab pertanyaan.
a. Mengkonfirmasi jawaban kelompok

b. Memberikan penguatan verbal (katakata)
terhadap
kelompok
yang
menyajikan hasil diskusi dengan baik
c. Menggunakan
penguatan
gestural
(mimik,gerakan)
d. Memberi motivasi kepada kelompok
yang lain.
Bersama siswa a. Menyimpukan pembelajaran bersama
menyimpulkan
siswa
hasil
b. Memberikan evaluasi
pembelajaran,
c. Memberikan umpan balik dan tindak
Memberikan
lanjut
evaluasi
dan d. Menyampaikan
topik
untuk
tindak lanjut
pembelajaran selanjutnya
JUMLAH SKOR

2

√

2
√

√
√
2

√
2
√
24

Jumlah Skor
= 24, Kriteria
= Tidak Baik
Kriteria penilaian keterampilan guru selama pembelajaran PKn melalui model Mind
Map berbantuan media komik.
Keterangan Penilaian
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k= skor terendah = 0 x 12 = 0
m= skor tertinggi = 4 x 12 = 48
i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
= 48 - 0 = 12
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Keterampilan Guru

Jumlah skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

Jumlah skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

>36 s/d 48
>24 s/d 36
> 12 s/d 24
0 s/d 12

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, 28 Mei 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus I Pertemuan 2
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Dampak Globalisasi
Hari/Tanggal
: Senin, 2 Juni 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya, S.Pd
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2. Jika deskriptor nampak 1, maka skor 1
3. Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4. Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5. Jika deskriptor nampak 4, maka skor 4
No

1.

2.

3.

4.

Indikator

Deskriptor

a. Membuat Silabus dan RPP
Mempersiapkan
pembelajaran
perangkat
b. Mempersiapkan sumber belajar
pembelajaran dan
c. Membuat media komik yang sesuai
media yang sesuai
dengan tujuan pembelajaran
dengan
tujuan
d. Mempersiapkan siswa untuk
pembelajaran.
mengikuti pembelajaran
a. Mengucapkan salam saat hendak
memulai pembelajaran
Mempersiapkan
siswa
untuk b. Memimpin doa/menyuruh salah satu
siswa untuk memimpin doa.
mengikuti
pembelajaran
c. Mengecek kehadiran siswa
d. Memotivasi siswa
a. Memberikan apersepsi dengan tanya
Membuka
jawab sesuai materi yang akan
pembelajaran
dipelajari.
dengan
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran
menyebutkan
tujuan
c. Menyampaikan masalah pokok yang
pembelajaran dan akan dibahas
apersepsi melalui d. Menjelaskan tentang model dan
kegiatan
tanya media
pembelajaran
yang
akan
jawab.
digunakan
Memberikan media a. Membimbing siswa cara membaca
komik
yang komik yang benar

Cek
(√)

Jumlah
Skor

√
√
√

4

√
√
√

2

√
√
2

√

3
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berhubungan
dengan materi yang
akan dipelajari. dan
meminta
siswa
membacanya

5.

Membimbing
pembentukan
kelompok.

6.

Guru membimbing
siswa
menyelesaikan
masalah yang ada
dalam
komik
dengan cara diskusi
kelompok.

7.

8.

Membimbing siswa
mempresentasikan
hasil diskusinya.

Mengadakan
pendekatan secara
pribadi

b. Kesesuaian media komik dengan
tingkat perkembangan siswa
c. Menggunakan media komik yang
mudah dipahami oleh siswa
d. Memilih dan menggunakan media
komik yang menarik minat siswa.
a. Menciptakan komunikasi yang baik
antara guru dengan siswa
b. menjelaskan kepada siswa langkahlangkah membuat Mind Map
c. Membagi perhatian kepada seluruh
siswa dalam proses pembelajaran
d. Mengarahkan siswa agar dapat
membuat Mind Map sesuai materi
dengan benar.
a. Menjelaskan masalah yang akan di
diskusikan secara rinci
b. Memotivasi siswa untuk terlibat aktif
dalam diskusi kelompok
c. Membimbing jalannya diskusi
kelompok.
d. mampu membuat antara siswa yang
satu
dengan
siswa
yang
lain
berkomunikasi dengan baik bisa saling
berdikusi
tanpa
menimbulkan
perdebatan antara satu siswa dengan
siswa yang lainnya.
a. Membimbing jalannya presentasi
kelompok.
b. Memberi kesempatan kepada
kelompok lain untuk memberikan
tanggapan atas jawaban dari kelompok
lain.
c. guru memberikan tanggapan positif
terhadap hasil diskusi siswa.
d. gru mengarahkan kepada siswa agar
hasil diskusi yang dipresentasikan
dalam bentuk mind map.
a. Membimbing individu dalam belajar
dengan menggunakan model mind map
dengan media komik.
b. Memberi kesempatan individu untuk
bertanya
c. menjelaskan kepada siswa cara
membaca komik.
d. Menarik perhatian siswa sehingga
siswa
mampu
membangun
pengetahuannya sendiri

√
√
√
√
√

3

√
2
√

√

2

√
√
√
√

3
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9.

10

Menjelaskan materi
pelajaran
dengan
menggunakan
model Mind Map
dengan
media
komik
dan
Menambahkan halhal yang belum
disampaikan saat
presentasi
kelompok.

Guru dan siswa
melakukan
tanya
jawab
tentang
materi yang belum
dipahami

11. Memberikan
penguatan
dan
penghargaan pada
masing-masing
kelompok.

a. Menjelaskan materi yang ada dalam
komik
sesuai
dengan
tujuan
pembelajaran.
b. Mengaitkan materi dengan dunia
nyata.
c. Memberikan contoh sesuai dengan
materi.
d. menjelaskan materi yang belum
disampaikan pada saat presentasi
kelompok
a. Memberi kesempatan kepada siswa
untuk bertanya materi yang belum
dipahami
b. Memberikan kesempatan kepada
siswa yang lain untuk menjawab
pertanyaan temanya.
c. Guru
mengajukan
pertanyaan
kepada siswa.
d. Memberikan motivasi siswa untuk
bertanya dan menjawab pertanyaan.
a. Mengkonfirmasi jawaban kelompok

b. Memberikan penguatan verbal (katakata) terhadap kelompok yang
menyajikan hasil diskusi dengan
baik
c. Menggunakan penguatan gestural
(mimik,gerakan)
d. Memberi motivasi kepada kelompok
yang lain.
12. Bersama
siswa a. Menyimpukan
pembelajaran
menyimpulkan
bersama siswa
hasil pembelajaran, b. Memberikan evaluasi
Memberikan
c. Memberikan umpan balik dan tindak
evaluasi dan tindak
lanjut
lanjut
d. Menyampaikan
topik
untuk
pembelajaran selanjutnya
JUMLAH SKOR

√

2

√

√

1

√

√
2

√
√
3
√
29

Jumlah Skor
= 29, Kriteria
= Baik
Kriteria penilaian keterampilan guru selama pembelajaran PKn melalui model Mind
Map berbantuan media komik.
Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 12 = 0
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m= skor tertinggi = 4 x 12 = 48
i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
= 48 - 0 = 12
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Keterampilan Guru

Jumlah skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

Jumlah skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

>36 s/d 48
>24 s/d 36
> 12 s/d 24
0 s/d 12

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, 2 Juni 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus II Pertemuan 1
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Budaya Indonesia dalam Misi Kebudayaan Internasional
Hari/Tanggal
: Rabu, 4 Juni 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya, S.Pd
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2. Jika deskriptor nampak 1, maka skor 1
3. Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4. Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5. Jika deskriptor nampak 4, maka skor 4
No

1.

2.

3.

4.

Indikator

Deskriptor

a. Membuat Silabus dan RPP
Mempersiapkan
pembelajaran
perangkat
b. Mempersiapkan sumber belajar
pembelajaran dan
c. Membuat media komik yang sesuai
media yang sesuai
dengan tujuan pembelajaran
dengan
tujuan
d. Mempersiapkan siswa untuk
pembelajaran.
mengikuti pembelajaran
a. Mengucapkan salam saat hendak
memulai pembelajaran
Mempersiapkan
siswa
untuk b. Memimpin doa/menyuruh salah satu
siswa untuk memimpin doa.
mengikuti
pembelajaran
c. Mengecek kehadiran siswa
d. Memotivasi siswa
Membuka
a. Memberikan apersepsi dengan tanya
pembelajaran
jawab sesuai materi yang akan dipelajari.
dengan
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran
menyebutkan
c. Menyampaikan masalah pokok yang
tujuan
akan dibahas
pembelajaran dan
apersepsi melalui d. Menjelaskan tentang model dan media
kegiatan
tanya pembelajaran yang akan digunakan
jawab.
Memberikan media a. Membimbing siswa cara membaca
komik yang benar.
komik
yang
berhubungan
b. Kesesuaian media komik dengan

Cek
(√)

Jumlah
Skor

√
√
√

3

√
3
√
√
√
√
√

√
√

3

3
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dengan materi yang
akan dipelajari. dan
meminta
siswa
membacanya

5.

6.

7.

8.

Membimbing
pembentukan
kelompok.

Guru membimbing
siswa
menyelesaikan
masalah yang ada
dalam
komik
dengan cara diskusi
kelompok.

Membimbing siswa
mempresentasikan
hasil diskusinya.

Mengadakan
pendekatan secara
pribadi

tingkat perkembangan siswa
c. Menggunakan media komik yang
mudah dipahami oleh siswa
d. Memilih dan menggunakan media
komik yang menarik minat siswa.
a. Menciptakan komunikasi yang baik
antara guru dengan siswa
b. menjelaskan kepada siswa langkahlangkah membuat Mind Map
c. Membagi perhatian kepada seluruh
siswa dalam proses pembelajaran
d. Mengarahkan siswa agar dapat
membuat Mind Map sesuai materi
dengan benar.
a. Menjelaskan masalah yang akan di
diskusikan secara rinci
b. Memotivasi siswa untuk terlibat aktif
dalam diskusi kelompok
c. Membimbing jalannya diskusi
kelompok.
d. mampu membuat antara siswa yang
satu
dengan
siswa
yang
lain
berkomunikasi dengan baik bisa saling
berdikusi tanpa menimbulkan perdebatan
antara satu siswa dengan siswa yang
lainnya.
a. Membimbing jalannya presentasi
kelompok.
b.
Memberi
kesempatan
kepada
kelompok lain untuk memberikan
tanggapan atas jawaban dari kelompok
lain.
c. guru memberikan tanggapan positif
terhadap hasil diskusi siswa.
d. gru mengarahkan kepada siswa agar
hasil diskusi yang dipresentasikan dalam
bentuk mind map.
a. Membimbing individu dalam belajar
dengan menggunakan model mind map
dengan media komik.
b. Memberi kesempatan individu untuk
bertanya
c. menjelaskan kepada siswa cara
membaca komik.
d. Menarik perhatian siswa sehingga
siswa
mampu
membangun
pengetahuannya sendiri

√

√
√
√

3

√

√
3
√

√

2

√
√
√
√

3
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9.

10

Menjelaskan materi
pelajaran
dengan
menggunakan
model Mind Map
dengan
media
komik
dan
Menambahkan halhal yang belum
disampaikan saat
presentasi
kelompok.

Guru dan siswa
melakukan
tanya
jawab
tentang
materi yang belum
dipahami

11. Memberikan
penguatan
dan
penghargaan pada
masing-masing
kelompok.

a. Menjelaskan materi yang ada dalam
komik
sesuai
dengan
tujuan
pembelajaran.
b. Mengaitkan materi dengan dunia
nyata.
c. Memberikan contoh sesuai dengan
materi.
d. menjelaskan materi yang belum
disampaikan pada saat presentasi
kelompok

√

√

3

√

a. Memberi kesempatan kepada siswa
untuk bertanya materi yang belum
dipahami
b. Memberikan kesempatan kepada √
siswa yang lain untuk menjawab
pertanyaan temanya.
c. Guru mengajukan pertanyaan kepada √
siswa.
d. Memberikan motivasi siswa untuk √
bertanya dan menjawab pertanyaan.

3

a. Mengkonfirmasi jawaban kelompok

b. Memberikan penguatan verbal (katakata) terhadap kelompok yang
menyajikan hasil diskusi dengan baik
c. Menggunakan penguatan gestural
(mimik,gerakan)
d. Memberi motivasi kepada kelompok
yang lain.
12. Bersama
siswa a. Menyimpukan pembelajaran bersama
menyimpulkan
siswa
hasil pembelajaran, b. Memberikan evaluasi
Memberikan
c. Memberikan umpan balik dan tindak
evaluasi dan tindak
lanjut
lanjut
d. Menyampaikan
topik
untuk
pembelajaran selanjutnya
JUMLAH SKOR

√
3
√
√
√
√
√

4

√
36

Jumlah Skor
= 36, Kriteria
= Baik
Kriteria penilaian keterampilan guru selama pembelajaran PKn melalui model Mind
Map berbantuan media komik.
Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 12 = 0
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m= skor tertinggi = 4 x 12 = 48
i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
= 48 - 0 = 12
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif
Tingkat

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Keterampilan Guru

Jumlah skor

Kriteria

keberhasilan
pembelajaran

Jumlah skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

>36 s/d 48
>24 s/d 36
> 12 s/d 24
0 s/d 12

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, 4 Juni 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus II Pertemuan 2
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Sikap Terhadap Pengaruh Globalisasi di Lingkungan
Hari/Tanggal
: Jum’at, 6 Juni 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya, S.Pd
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2. Jika deskriptor nampak 1, maka skor 1
3. Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4. Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5. Jika deskriptor nampak 4, maka skor 4
No

1.

2.

3.

4.

Indikator

Deskriptor

a. Membuat Silabus dan RPP
Mempersiapkan
pembelajaran
perangkat
b. Mempersiapkan sumber belajar
pembelajaran dan
c. Membuat media komik yang sesuai
media yang sesuai
dengan tujuan pembelajaran
dengan
tujuan
d. Mempersiapkan siswa untuk
pembelajaran.
mengikuti pembelajaran
a. Mengucapkan salam saat hendak
memulai pembelajaran
Mempersiapkan
siswa
untuk b. Memimpin doa/menyuruh salah satu
siswa untuk memimpin doa.
mengikuti
pembelajaran
c. Mengecek kehadiran siswa
d. Memotivasi siswa
Membuka
a. Memberikan apersepsi dengan tanya
pembelajaran
jawab sesuai materi yang akan dipelajari.
dengan
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran
menyebutkan
c. Menyampaikan masalah pokok yang
tujuan
akan dibahas
pembelajaran dan
apersepsi melalui d. Menjelaskan tentang model dan media
kegiatan
tanya pembelajaran yang akan digunakan
jawab.
Memberikan media a. Membimbing siswa cara membaca
komik
yang komik yang benar
berhubungan
b. Kesesuaian media komik dengan
dengan materi yang tingkat perkembangan siswa

Cek
(√)

Jumlah
Skor

√
√
√

4

√
√
√

3

√
√
√
√

3

√
3
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5.

6.

7.

8.

9.

akan dipelajari. dan c. Menggunakan media komik yang
meminta
siswa mudah dipahami oleh siswa
membacanya
d. Memilih dan menggunakan media
komik yang menarik minat siswa.
a. Menciptakan komunikasi yang baik
antara guru dengan siswa
b. menjelaskan kepada siswa langkahlangkah membuat Mind Map
Membimbing
pembentukan
c. Membagi perhatian kepada seluruh
kelompok.
siswa dalam proses pembelajaran
d. Mengarahkan siswa agar dapat
membuat Mind Map sesuai materi
dengan benar.
a. Menjelaskan masalah yang akan di
diskusikan secara rinci
b. Memotivasi siswa untuk terlibat aktif
Guru membimbing
dalam diskusi kelompok
siswa
c. Membimbing jalannya diskusi
menyelesaikan
kelompok.
masalah yang ada
d. mampu membuat antara siswa yang
dalam
komik
satu
dengan
siswa
yang
lain
dengan cara diskusi
berkomunikasi dengan baik bisa saling
kelompok.
berdikusi tanpa menimbulkan perdebatan
antara satu siswa dengan siswa yang
lainnya.
a. Membimbing jalannya presentasi
kelompok.
b.
Memberi
kesempatan
kepada
kelompok lain untuk memberikan
Membimbing siswa tanggapan atas jawaban dari kelompok
lain.
mempresentasikan
hasil diskusinya.
c. guru memberikan tanggapan positif
terhadap hasil diskusi siswa.
d. gru mengarahkan kepada siswa agar
hasil diskusi yang dipresentasikan dalam
bentuk mind map.
a. Membimbing individu dalam belajar
dengan menggunakan model mind map
dengan media komik.
b. Memberi kesempatan individu untuk
Mengadakan
bertanya
pendekatan secara
c. menjelaskan kepada siswa cara
pribadi
membaca komik.
d. Menarik perhatian siswa sehingga
siswa
mampu
membangun
pengetahuannya sendiri
Menjelaskan materi a. Menjelaskan materi yang ada dalam
pelajaran
dengan
komik
sesuai
dengan
tujuan

√
√
√
√
√

4

√

√
√
2
√

√
√
3

√
√
√
3

√
√

4
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menggunakan
pembelajaran.
model Mind Map b. Mengaitkan materi dengan dunia
dengan
media
nyata.
komik
dan c. Memberikan contoh sesuai dengan
Menambahkan halmateri.
hal yang belum d. menjelaskan materi yang belum
disampaikan saat
disampaikan pada saat presentasi
presentasi
kelompok
kelompok.
a. Memberi kesempatan kepada siswa
untuk bertanya materi yang belum
dipahami
Guru dan siswa
b. Memberikan kesempatan kepada
melakukan
tanya
siswa yang lain untuk menjawab
10 jawab
tentang
pertanyaan temanya.
materi yang belum
c. Guru mengajukan pertanyaan kepada
dipahami
siswa.
d. Memberikan motivasi siswa untuk
bertanya dan menjawab pertanyaan.
11. Memberikan
penguatan
dan a. Mengkonfirmasi jawaban kelompok
penghargaan pada
b. Memberikan penguatan verbal (katamasing-masing
kata) terhadap kelompok yang
kelompok.
menyajikan hasil diskusi dengan baik
c. Menggunakan penguatan gestural
(mimik,gerakan)
d. Memberi motivasi kepada kelompok
yang lain.
12. Bersama
siswa a. Menyimpukan pembelajaran bersama
menyimpulkan
siswa
hasil pembelajaran, b. Memberikan evaluasi
Memberikan
c. Memberikan umpan balik dan tindak
evaluasi dan tindak
lanjut
lanjut
d. Menyampaikan pesan-pesan positif
kepada siswa
JUMLAH SKOR

√
√
√

√
√
3
√

√
√
4
√
√
√
√
4

√
√
40

Jumlah Skor
= 40, Kriteria
= Sangat Baik
Kriteria penilaian keterampilan guru selama pembelajaran PKn melalui model Mind
Map berbantuan media komik.
Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 12 = 0
m= skor tertinggi = 4 x 12 = 48
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i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
= 48 - 0 = 12
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif
Tingkat

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Keterampilan Guru

Jumlah skor

Kriteria

keberhasilan
pembelajaran

Jumlah skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

>36 s/d 48
>24 s/d 36
> 12 s/d 24
0 s/d 12

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, 6 Juni 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus ….Pertemuan...
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
:
Hari/Tanggal :
Nama Pengamat
:
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2) Jika deskriptor nampak 1, maka skor 1
3) Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4) Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5) Jika deskriptor nampak 4, maka skor 4

No

1.

2.

3.

4.

Indikator

Deskriptor

a. Mempersiapkan
perlengkapan
belajar
Kesiapan siswa mengikuti
b. Duduk di tempat duduknya
pembelajaran
masing-masing
c. Bersikap tenang dan tertib
d. Memusatkan perhatian pada guru
a. Mendengarkan dan memperhatikan
penjelasan guru dengan seksama
b. Duduk tertib dalam tempat duduk
Siswa
Mendengarkan masing-masing
penjelasan guru
c. Siswa bertanya jika penjelasan dari
guru kurang jelas.
d. Siswa tidak bermain sendiri saat
pelajaran.
a. Menjawab pertanyaan tanpa
ditunjuk
Siswa
menanggapi
b. Tanggapan sesuai dengan materi
apersepsi dari guru yang
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat
berupa pertanyaan
d. Memberikan tanggapan secara jelas
dan mudah dipahami
a. Antusias membaca materi dalam
Membaca dan memahami
media komik
materi melalui komik
b. Memperoleh pengetahuan baru

Cek
(√)

Jumlah
Skor

365

5.

Menganalisis masalah
dalam bentuk komik.

6.

Melaksanakan
kegiatan
diskusi kelompok

7.

Menganalisa komik dan
membuat mind map

8.

Guru
bersama
siswa
menyimpulkan
materi
yang telah di pelajari dan
tindak lanjut

Jumlah Skor

melalui media komik
c. Mencatat hal-hal penting yang ada
dalam komik
d.Mengkonsultasikan
pada
guru
mengenai catatan yang diperoleh
setelah membaca komik
a. Memahami masalah dalam bentuk
komik
b. Menganalisis masalah dalm bentuk
komik
c. Mengkontruksi maslah dalam
bentuk komik
d. Mencoba menyelesaikan masalah
yang ada dalam komik
a. Duduk berkelompok dengan tertib
b. Menganalisis masalah bersama
kelompok
c. Berdiskusi dalam kelompok
d. Berpartisipasi dalam kegiatan
diskusi
a. Siswa menganalisa masalah dalam
bentuk komik
b. Siswa menyelesaikan masalah
dalam bentuk mind map
c. Siswa menyelesaikan masalah
dengan berdiskusi kelompok
d. Hasil mind map yang dikerjakan
benar sesuai yang diharapkan
a. Ikut menyimpulkan pembelajaran
bersama guru dan siswa lain
b. Bertanya hal-hal yang belum jelas
selama pembelajaran
c. Mencatat simpulan
d. Mampu menyampaikan kembali
simpulan pembelajaran
Jumlah skor

=..................

Jumlah Skor
=........
Kriteria
= Sangat Baik
Kriteria penilaian aktivitas siswa selama pembelajaran PKn melalui model Mind Map
berbantuan media komik.
Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 8 = 0
m= skor tertinggi = 4 x 8 = 32
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i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
= 32 - 0 = 8
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif
Tingkat

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Aktivitas Siswa

Jumlah skor

Kriteria

keberhasilan
pembelajaran

Jumlah skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d
(k+3(i))
> (k+i) s/d
(k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik

Berhasil
Berhasil

Tidak Baik

Tidak berhasil

>24 s/d 32
>16 s/d 24
>8 s/d 16
0 s/d 8

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Sangat Tidak Baik

Tidak berhasil

Semarang, ................. 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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REKAP NILAI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PADA SIKLUS I PERTEMUAN 1
Skor Setiap Indikator Aktivitas Siswa
Nama

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah

Kriteria

1.

FI

3

3

2

2

3

3

2

0

18

Baik

2.

BF

3

3

2

2

3

3

2

0

18

Baik

3.

NJ

2

2

1

2

2

3

2

0

14

Tidak Baik

4.

AF

2

2

1

2

2

3

2

0

14

Tidak Baik

5.

ASW

3

3

4

3

3

3

3

1

23

Baik

6.

ALDS

4

3

3

3

2

3

2

0

20

Baik

7.

AMS

4

3

3

3

3

3

3

0

22

Baik

8.

AAA

4

3

2

3

3

3

3

0

21

Baik

9.

ARI

2

3

2

3

2

3

3

0

18

Baik

10.

AGP

3

3

4

3

3

4

3

1

24

Baik

11.

ADS

4

3

3

2

2

3

2

0

19

Baik

12.

ANM

3

3

2

2

2

2

2

0

16

Tidak Baik

13.

DRP

2

2

1

2

2

3

3

0

15

Tidak Baik

14.

DS

4

3

3

3

2

3

3

0

21

Baik

15.

ESP

4

3

2

3

2

3

3

0

20

Baik

16.

FCP

2

3

1

3

2

3

3

0

17

Baik

17.

IF

2

2

2

2

2

3

3

0

16

Tidak Baik

18.

IS

3

3

2

3

2

3

3

0

19

Baik

19.

LQI

4

3

3

3

2

3

3

0

21

Baik

20.

MTW

4

3

1

3

2

3

2

0

18

Baik

21.

NSNA

3

3

2

3

2

3

4

0

20

Baik
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22.

NIP

4

3

1

3

2

3

3

0

19

Baik

23.

RDU

3

3

2

3

2

3

3

0

19

Baik

24.

RA

4

3

2

3

2

3

2

0

19

Baik

25.

RSF

2

2

1

2

2

2

2

0

13

Tidak Baik

26.

WH

4

3

2

3

2

4

3

0

21

Baik

27.

YY

3

2

1

3

2

3

3

0

17

Baik

28.

MSF

4

3

2

3

2

3

3

0

20

Baik

29.

MB

3

2

2

3

2

2

2

0

16

Tidak Baik

30.

AMK

3

2

1

3

2

3

2

0

16

Tidak Baik

31.

SDN

4

3

2

3

2

3

2

0

19

Baik

32.

AIP

4

3

3

3

3

4

3

0

23

Baik

33.

PPGS

2

2

1

3

2

2

2

0

14

Tidak Baik

34.

NA

2

2

1

2

2

3

2

0

14

Tidak Baik

35.

NP

3

3

1

3

3

3

2

0

18

Baik

36.

AR

4

3

2

3

2

2

2

0

18

Baik

Jumlah

114

98

70

98

80

106

92

2

666

Rata-rata

3,16

2,72

1,94

2,72

2,22

2,94

2,55

0,06

18,33

Jumlah Rata-rata

18,33

Baik
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REKAP NILAI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PADA SIKLUS I PERTEMUAN 2
Skor Setiap Indikator Aktivitas Siswa
Nama

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah

Kriteria

1.

FI

3

3

2

3

3

3

4

3

24

Baik

2.

BF

3

2

2

3

3

4

4

3

24

Baik

3.

NJ

3

2

2

3

4

3

4

3

24

Baik

4.

AF

4

3

2

3

3

4

3

4

24

Baik

5.

ASW

4

3

3

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

6.

ALDS

4

3

2

3

3

4

4

3

26

Sangat Baik

7.

AMS

4

3

2

3

2

4

3

3

24

Baik

8.

AAA

4

3

2

4

3

4

3

4

27

Sangat Baik

9.

ARI

4

3

2

4

4

3

4

3

27

Sangat Baik

10.

AGP

3

2

3

3

4

4

3

4

26

Sangat Baik

11.

ADS

3

3

2

2

3

3

3

3

22

Baik

12.

ANM

3

3

2

4

3

4

3

3

25

Sangat Baik

13.

DRP

4

2

2

3

4

4

4

3

26

Sangat Baik

14.

DS

4

3

2

3

3

4

4

3

26

Sangat Baik

15.

ESP

4

3

2

4

3

3

3

3

25

Sangat Baik

16.

FCP

3

3

2

4

3

3

3

3

24

Baik

17.

IF

4

3

2

3

4

4

3

4

27

Sangat Baik

18.

IS

4

2

3

3

3

4

3

3

25

Sangat Baik

19.

LQI

3

3

2

3

4

4

3

4

26

Sangat Baik

20.

MTW

3

3

2

4

4

3

3

3

25

Sangat Baik

21.

NSNA

4

3

3

4

3

3

3

4

27

Sangat Baik
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22.

NIP

4

3

3

3

3

4

4

3

27

Sangat Baik

23.

RDU

4

3

2

3

4

4

3

4

27

Sangat Baik

24.

RA

4

3

3

3

3

3

3

3

25

Sangat Baik

25.

RSF

4

3

2

3

2

4

3

3

24

Baik

26.

WH

4

3

2

4

4

4

3

3

27

Sangat Baik

27.

YY

4

2

3

3

3

3

3

3

24

Baik

28.

MSF

4

3

3

3

3

4

4

3

27

Sangat Baik

29.

MB

4

3

3

2

4

3

3

3

25

Sangat Baik

30.

AMK

4

3

2

3

4

4

4

3

27

Sangat Baik

31.

SDN

3

3

3

3

3

3

3

3

24

Baik

32.

AIP

4

3

3

4

3

4

3

3

27

Sangat Baik

33.

PPGS

2

2

2

3

3

2

2

2

18

Baik

34.

NA

3

3

2

3

3

4

4

3

25

Sangat Baik

35.

NP

4

3

3

4

3

4

4

3

28

Sangat Baik

36.

AR

4

3

3

4

3

3

3

3

26

Sangat Baik

Jumlah

131

101

86

118

118

129

120

115

919

Rata-rata

3,63

2,80

2,38

3,27

3,27

3,58

3,33

3,19

25,52

Jumlah rata-rata

25,52

Sangat Baik
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REKAP NILAI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PADA SIKLUS II PERTEMUAN 1
Skor Setiap Indikator Aktivitas Siswa
Nama

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah

Kriteria

1.

FI

2

3

2

2

3

4

3

2

21

Baik

2.

BF

3

3

2

3

3

4

3

2

26

Sangat Baik

3.

NJ

3

3

2

2

3

4

3

3

23

Baik

4.

AF

3

4

2

4

2

4

3

2

24

Baik

5.

ASW

4

3

4

2

4

4

4

4

29

Sangat Baik

6.

ALDS

3

4

2

2

3

4

4

3

25

Sangat Baik

7.

AMS

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

8.

AAA

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

9.

ARI

4

3

3

3

4

4

4

3

28

Sangat Baik

10.

AGP

4

4

4

4

4

4

3

4

31

Sangat Baik

11.

ADS

3

4

3

2

3

4

3

3

25

Sangat Baik

12.

ANM

3

4

3

2

2

4

4

3

25

Sangat Baik

13.

DRP

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

14.

DS

3

3

4

3

3

4

4

4

28

Sangat Baik

15.

ESP

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

16.

FCP

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

17.

IF

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

18.

IS

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

19.

LQI

4

4

4

4

4

4

3

4

31

Sangat Baik

20.

MTW

3

3

2

3

3

4

4

3

25

Sangat Baik

21.

NSNA

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik
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22.

NIP

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

23.

RDU

4

4

4

4

3

4

3

4

30

Sangat Baik

24.

RA

3

3

2

3

4

4

4

3

26

Sangat Baik

25.

RSF

4

4

4

3

3

4

4

4

30

Sangat Baik

26.

WH

4

4

3

4

4

4

4

3

30

Sangat Baik

27.

YY

4

4

4

2

3

4

4

4

29

Sangat Baik

28.

MSF

4

4

3

3

2

4

3

3

26

Sangat Baik

29.

MB

3

4

2

3

3

4

3

3

25

Sangat Baik

30.

AMK

4

4

3

3

3

4

4

3

28

Sangat Baik

31.

SDN

4

4

3

3

4

4

4

3

29

Sangat Baik

32.

AIP

4

4

4

4

4

4

3

4

31

Sangat Baik

33.

PPGS

3

4

3

3

3

4

3

3

26

Sangat Baik

34.

NA

3

4

2

2

2

4

3

2

22

Baik

35.

NP

4

4

4

4

3

4

4

3

30

Sangat Baik

36.

AR

4

4

4

3

3

4

4

4

30

Sangat Baik

Jumlah

130

136

118

116

121

144

131

122

1018

Rata-rata

3,61

3,77

3,27

3,22

3,36

4

3,63

3,38

28,27

Jumlah Rata-rata

28,27

Sangat Baik
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REKAP NILAI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PADA SIKLUS II PERTEMUAN 2
Skor Setiap Indikator Aktivitas Siswa
No.

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah

Kriteria

1.

FI

4

3

4

4

3

4

3

2

27

Sangat Baik

2.

BF

4

4

4

4

4

4

4

3

31

Sangat Baik

3.

NJ

4

4

4

3

4

4

4

3

30

Sangat Baik

4.

AF

4

3

4

3

4

3

4

3

28

Sangat Baik

5.

ASW

4

4

4

4

4

4

4

3

31

Sangat Baik

6.

ALDS

4

4

3

4

4

4

4

4

31

Sangat Baik

7.

AMS

4

4

4

4

4

3

4

4

31

Sangat Baik

8.

AAA

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

9.

ARI

4

4

4

4

4

4

4

3

31

Sangat Baik

10.

AGP

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

11.

ADS

4

4

4

4

4

4

4

3

31

Sangat Baik

12.

ANM

4

4

3

4

4

3

4

4

31

Sangat Baik

13.

DRP

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

14.

DS

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

15.

ESP

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

16.

FCP

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

17.

IF

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

18.

IS

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

19.

LQI

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

20.

MTW

4

3

4

4

4

4

4

3

30

Sangat Baik

21.

NSNA

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik
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22.

NIP

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

23.

RDU

4

4

4

4

4

3

4

4

31

Sangat Baik

24.

RA

4

4

4

4

4

4

4

3

31

Sangat Baik

25.

RSF

4

3

4

4

4

4

4

4

31

Sangat Baik

26.

WH

4

4

3

4

3

4

4

4

30

Sangat Baik

27.

YY

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

28.

MSF

4

4

4

3

4

4

4

3

30

Sangat Baik

29.

MB

4

4

4

4

4

4

3

3

30

Sangat Baik

30.

AMK

4

4

4

4

4

4

4

3

31

Sangat Baik

31.

SDN

4

4

4

4

4

4

4

3

31

Sangat Baik

32.

AIP

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

33.

PPGS

4

3

4

4

4

3

4

3

29

Sangat Baik

34.

NA

4

4

4

4

4

4

4

3

31

Sangat Baik

35.

NP

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Sangat Baik

36.

AR

4

4

4

3

4

4

4

4

31

Sangat Baik

Jumlah

144

139

141

144

142

140

142

128

Rata-rata

4

3,86

3,91

4

3,94

3,88

3,94

3,55

Jumlah Rata-rata

31,11

31,11
Sangat Baik
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LEMBAR PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN PKN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus I Pertemuan 1
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Pengaruh Globalisasi
Hari/Tanggal
: Rabu, 28 Mei 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya, S.Pd.
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2) Jika deskriptor nampak 1, maka skor1
3) Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4) Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5) Jika deskriptor nampak 4, maka skor4
Cek
Jumlah
No
Indikator
Deskriptor
(√)
Skor
a. Ruang kelas rapi
√

1.

b. Lingkungan bersih

√

c. Siswa tertib dalam mengikuti
pembelajaran

√

3

jalannya pembelajaran
a. Guru dan siswa berperilaku baik dalam √
pembelajaran
b. Menggunakan bahasa yang sopan, baik √
dan benar
Interaksi dalam
pembelajaran
c. Guru melibatkan siswa dalam
pembelajaran
d. Siswa tidak bermain sendiri saat
pelajaran.
Jumlah skor

2

Kenyamanan
lingkungan
belajar

d. Guru menegur siswa yang mengganggu

2.

5

Jumlah Skor
=5
Kriteria
= Baik
Kriteria penilaian kualitas iklim pembelajaran selama pembelajaran PKn melalui model
Mind Map berbantuan media komik.
Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 2 = 0
m= skor tertinggi = 2 x 4 = 8
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i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
=8-0=2
4

Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif
Tingkat
Jumlah skor

Kriteria

keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Kualitas Iklim Pembelajaran
Jumlah
skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

>6 s/d 8
>4 s/d 6
>2 s/d 4
0 s/d 2

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, 28 Mei 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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LEMBAR PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN PKN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus I Pertemuan 2
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Dampak Globalisasi
Hari/Tanggal
: 2 Juni 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2) Jika deskriptor nampak 1, maka skor1
3) Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4) Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5) Jika deskriptor nampak 4, maka skor4
Cek
Jumlah
No
Indikator
Deskriptor
(√)
Skor
a. Ruang kelas rapi
√

1.

Kenyamanan
lingkungan
belajar

b. Lingkungan bersih

√

c. Siswa tertib dalam mengikuti
pembelajaran

√

3

d. Guru menegur siswa yang mengganggu

2.

jalannya pembelajaran
a. Guru dan siswa berperilaku baik dalam
pembelajaran
b. Menggunakan bahasa yang sopan, baik
dan benar
Interaksi dalam
pembelajaran
c. Guru melibatkan siswa dalam
pembelajaran
d. Siswa tidak bermain sendiri saat
pelajaran.
Jumlah skor

√
√
3
√

6

Jumlah Skor
=6
Kriteria
= Baik
Kriteria penilaian kualitas iklim pembelajaran selama pembelajaran PKn melalui model
Mind Map berbantuan media komik.
Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 2 = 0
m= skor tertinggi = 2 x 4 = 8
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i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
=8-0=2
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif
Tingkat

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Kualitas Iklim Pembelajaran

Jumlah skor

Kriteria

keberhasilan
pembelajaran

Jumlah skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

>6 s/d 8
>4 s/d 6
>2 s/d 4
0 s/d 2

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, ................. 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd

379

LEMBAR PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN PKN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus II Pertemuan 1
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Budaya Indonesia dalam Misi Kebudayaan Internasional
Hari/Tanggal
: Rabu, 4 Juni 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2) Jika deskriptor nampak 1, maka skor1
3) Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4) Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5) Jika deskriptor nampak 4, maka skor4
Cek
Jumlah
No
Indikator
Deskriptor
(√)
Skor
a. Ruang kelas rapi
√

1.

Kenyamanan
lingkungan
belajar

b. Lingkungan bersih
c. Siswa tertib dalam mengikuti
pembelajaran
d. Guru menegur siswa yang mengganggu

√
3

√
jalannya pembelajaran
a. Guru dan siswa berperilaku baik dalam
√
pembelajaran
b. Menggunakan bahasa yang sopan, baik
√
dan benar
Interaksi dalam
2.
4
pembelajaran
c. Guru melibatkan siswa dalam
√
pembelajaran
d. Siswa tidak bermain sendiri saat
√
pelajaran.
Jumlah skor
7
Jumlah Skor
=7
Kriteria
= Sangat Baik
Kriteria penilaian kualitas iklim pembelajaran selama pembelajaran PKn melalui model
Mind Map berbantuan media komik.
Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 2 = 0
m= skor tertinggi = 2 x 4 = 8
i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
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jumlah kelas interval
=8-0=2
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif
Tingkat
Jumlah skor

Kriteria

keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Kualitas Iklim Pembelajaran
Jumlah
skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

>6 s/d 8
>4 s/d 6
>2 s/d 4
0 s/d 2

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, ................. 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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LEMBAR PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN PKN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus II Pertemuan 2
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Sikap terhadap pengaruh globalisasi
Hari/Tanggal
:Jum’at, 6 Juni 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2) Jika deskriptor nampak 1, maka skor1
3) Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4) Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5) Jika deskriptor nampak 4, maka skor4
Cek
Jumlah
No
Indikator
Deskriptor
(√)
Skor
a. Ruang kelas rapi
√

1.

Kenyamanan
lingkungan
belajar

b. Lingkungan bersih

√

c. Siswa tertib dalam mengikuti
pembelajaran

√

d. Guru menegur siswa yang mengganggu

a.
b.
2.

Interaksi dalam
pembelajaran
c.
d.

jalannya pembelajaran
Guru dan siswa berperilaku baik dalam
pembelajaran
Menggunakan bahasa yang sopan, baik
dan benar
Guru melibatkan siswa dalam
pembelajaran
Siswa tidak bermain sendiri saat
pelajaran.
Jumlah skor

4

√
√
√
4
√
√
8

Jumlah Skor
=8
Kriteria
= Sangat Baik
Kriteria penilaian kualitas iklim pembelajaran selama pembelajaran PKn melalui model
Mind Map berbantuan media komik.
Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 2 = 0
m= skor tertinggi = 2 x 4 = 8
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i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
=8-0=2
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif
Tingkat
Jumlah skor

Kriteria

keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Kualitas Iklim Pembelajaran
Jumlah
skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

>6 s/d 8
>4 s/d 6
>2 s/d 4
0 s/d 2

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, ................. 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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LEMBAR PENGAMATAN MATERI PEMBELAJARAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus I Pertemuan 1
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Pengaruh Globalisasi
Hari/Tanggal
: Rabu, 28 Mei 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2) Jika deskriptor nampak 1, maka skor 1
3) Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4) Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5) Jika deskriptor nampak 4, maka skor 4

No

1.

2.

3.

4.

Indikator

Kesuaian
tujuan
pembelajaran

Kesesuaian
Apersepsi

Kesesuaian
materi

Deskriptor

Cek
(√)

a. Sesuai dengan SK dan KD

√

b. Sesuai dengan indikator pembelajaran.

√

c. Sesuai dengan model dan media pembelajaran.
d. Mengandung pendidikan karakter
a. Sesuai dengan SK dan KD

√

b. Sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran.

√

Jumlah
Skor

2

2
c. Sesuai dengan model dan media pembelajaran.
d. Merangsang pemikiran siswa tentang materi yang
akan disampaikan.
a. Sesuai dengan SK dan KD

√

b. Sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran.

√
2

c. Sesuai dengan model dan media pembelajaran.
d. Mengandung pendidikan karakter

keseimbanga a. keluasan materi sesuai dengan waktu
pembelajaran.
n antara
b. Materi tidak bibahas berulang-ulang namun
materi
terpadu
dengan
model
c. Waktu yang cukup untuk berdiskusi kelompok
pembelajaran d. Terdapat evaluasi dan tindak lanjut diakhir

√
√
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mind map
dengan media
komik serta
waktu yang
tersedia

pembelajaran

JUMLAH SKOR
Jumlah Skor
=8
Kriteria
= Sangat Baik
Kriteria penilaian kualitas materi pembelajaran selama pembelajaran PKn melalui
model Mind Map berbantuan media komik.
Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 4 = 0
m= skor tertinggi = 4 x 4 = 16
i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
= 16 - 0 = 4
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif
Tingkat
Jumlah skor

Kriteria

keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Kualitas Materi Pembelajaran
Jumlah
skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

> 12 s/d 16
>8 s/d 12
>4 s/d 8
0 s/d 4

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, 28 Mei 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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LEMBAR PENGAMATAN MATERI PEMBELAJARAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus I Pertemuan 2
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Dampak Globalisasi
Hari/Tanggal
: Senin, 2 Juni 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2) Jika deskriptor nampak 1, maka skor 1
3) Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4) Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5) Jika deskriptor nampak 4, maka skor 4

No

Indikator

Deskriptor

Cek
(√)

Jumlah
Skor

a. Sesuai dengan SK dan KD

1.

b. Sesuai dengan indikator pembelajaran.
Kesuaian tujuan
pembelajaran
c. Sesuai dengan model dan media
pembelajaran.
d. Mengandung pendidikan karakter
a. Sesuai dengan SK dan KD

2.

Kesesuaian
Apersepsi

3.

Kesesuaian
materi

4.

keseimbangan
antara materi
dengan model

b. Sesuai dengan indikator dan tujuan
pembelajaran.
c. Sesuai dengan model dan media
pembelajaran.
d. Merangsang pemikiran siswa tentang materi
yang akan disampaikan.
a. Sesuai dengan SK dan KD
b. Sesuai dengan indikator dan tujuan
pembelajaran.
c. Sesuai dengan model dan media
pembelajaran.
d. Mengandung pendidikan karakter
a. keluasan materi sesuai dengan waktu
pembelajaran.
b.
Materi tidak bibahas berulang-ulang

√
3
√
√
√

2
√
√
√
2

2
√
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pembelajaran
mind map
dengan media
komik serta
waktu yang
tersedia

namun terpadu
c. Waktu yang cukup untuk berdiskusi
kelompok
d.Terdapat evaluasi dan tindak lanjut diakhir
pembelajaran

√

9
JUMLAH SKOR
Jumlah Skor
=9
Kriteria
= Baik
Kriteria penilaian kualitas materi pembelajaran selama pembelajaran PKn melalui
model Mind Map berbantuan media komik.
Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 4 = 0
m= skor tertinggi = 4 x 4 = 16
i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
= 16 - 0 = 4
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif
Tingkat

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Kualitas Materi Pembelajaran

Jumlah skor

Kriteria

keberhasilan
pembelajaran

Jumlah skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

> 12 s/d 16
>8 s/d 12
>4 s/d 8
0 s/d 4

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, 2 Juni 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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LEMBAR PENGAMATAN MATERI PEMBELAJARAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus II Pertemuan 1
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Budaya Indonesia dalam Misi kebudayaan Internasional
Hari/Tanggal
: Rabu, 4 Juni 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2) Jika deskriptor nampak 1, maka skor 1
3) Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4) Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5) Jika deskriptor nampak 4, maka skor 4

No

1.

Indikator

Kesuaian tujuan
pembelajaran

Deskriptor

Cek
(√)

a. Sesuai dengan SK dan KD

√

b. Sesuai dengan indikator pembelajaran.

√

Jumlah
Skor

3
c. Sesuai dengan model dan media
pembelajaran.
d. Mengandung pendidikan karakter

√

a. Sesuai dengan SK dan KD

2.

3.

4.

Kesesuaian
Apersepsi

Kesesuaian
materi

keseimbangan
antara materi
dengan model

b. Sesuai dengan indikator dan tujuan
pembelajaran.
c. Sesuai dengan model dan media
pembelajaran.
d. Merangsang pemikiran siswa tentang materi
yang akan disampaikan.
a. Sesuai dengan SK dan KD
b. Sesuai dengan indikator dan tujuan
pembelajaran.
c. Sesuai dengan model dan media
pembelajaran.
d. Mengandung pendidikan karakter
a. keluasan materi sesuai dengan waktu
pembelajaran.
b. Materi tidak bibahas berulang-ulang namun

√

2

√

√
2
√
3
√
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pembelajaran
mind map
dengan media
komik serta
waktu yang
tersedia

terpadu
c. Waktu yang cukup untuk berdiskusi
kelompok
d. Terdapat evaluasi dan tindak lanjut diakhir
pembelajaran

√
√

JUMLAH SKOR
Jumlah Skor
= 10 Kriteria
= Baik
Kriteria penilaian kualitas materi pembelajaran selama pembelajaran PKn melalui
model Mind Map berbantuan media komik.
Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 4 = 0
m= skor tertinggi = 4 x 4 = 16
i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
= 16 - 0 = 4
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif
Tingkat
Jumlah skor

Kriteria

keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

10

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Kualitas Materi Pembelajaran
Jumlah
skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

> 12 s/d 16
>8 s/d 12
>4 s/d 8
0 s/d 4

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, 4 Juni 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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LEMBAR PENGAMATAN MATERI PEMBELAJARAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus II Pertemuan 2
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Sikap Terhadap pengaruh globaisasi
Hari/Tanggal
: Jum’at, 6 Juni 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2) Jika deskriptor nampak 1, maka skor 1
3) Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4) Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5) Jika deskriptor nampak 4, maka skor 4

No

1.

2.

3.

4.

Indikator

Deskriptor

Cek
(√)

a. Sesuai dengan SK dan KD

√

Kesuaian tujuan b. Sesuai dengan indikator pembelajaran.
pembelajaran
c. Sesuai dengan model dan media pembelajaran.

√

Kesesuaian
Apersepsi

Kesesuaian
materi

keseimbangan
antara materi
dengan model
pembelajaran
mind

Jumlah
Skor

4
√

d. Mengandung pendidikan karakter

√

a. Sesuai dengan SK dan KD

√

b. Sesuai dengan indikator dan tujuan
pembelajaran.
c. Sesuai dengan model dan media pembelajaran.
d. Merangsang pemikiran siswa tentang materi
yang akan disampaikan.
a. Sesuai dengan SK dan KD

√

b. Sesuai dengan indikator dan tujuan
pembelajaran.
c. Sesuai dengan model dan media pembelajaran.
d. Mengandung pendidikan karakter
a. keluasan materi sesuai dengan waktu
pembelajaran.
b. Materi tidak bibahas berulang-ulang namun
terpadu
c. Waktu yang cukup untuk berdiskusi

√

√

3

√
3

√
√
√
√

4
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mapdengan
kelompok
media komik
d. Terdapat evaluasi dan tindak lanjut diakhir
serta waktu yang
pembelajaran
tersedia

√

14
JUMLAH SKOR
Jumlah Skor
= 14 Kriteria
= Sangat Baik
Kriteria penilaian kualitas materi pembelajaran selama pembelajaran PKn melalui
model Mind Map berbantuan media komik.
Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 4 = 0
m= skor tertinggi = 4 x 4 = 16
i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
= 16 - 0 = 4
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif
Tingkat

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Kualitas Materi Pembelajaran

Jumlah skor

Kriteria

keberhasilan
pembelajaran

Jumlah skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

> 12 s/d 16
>8 s/d 12
>4 s/d 8
0 s/d 4

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, 6 Juni 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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LEMBAR PENGAMATAN MEDIA PEMBELAJARAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus 1 Pertemuan 1
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Pengaruh Globalisasi
Hari/Tanggal
: Rabu, 28 Mei 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya, S.Pd.
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2) Jika deskriptor nampak 1, maka skor 1
3) Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4) Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5) Jika deskriptor nampak 4, maka skor 4
No

1.

2.

Indikator

kesesuaian
dengan
pembelajaran

Deskriptor

Cek (√)

a. Sesuai dengan model
pembelajaran mind map
b. Berisi pengetahuan baru yang
media
diperlukan siswa
materi c. Isi media komik berkaitan
dengan kehidupan sehari-hari
d. Mencantumkan contoh konkrit

√

a. Menciptakan komunikasi
antara guru dan siswa
b. Memunculkan diskusi kelas
melalui permasalahan dalam
komik
c. Memfasilitasi komunikasi guru
dan siswa atau antarsiswa

√

d. Berisi materi pembelajaran
yang mudah dimengerti siswa

√

Kemampuan media
komik dalam
menciptakan interaksi
antara guru dan siswa
di kelas.

JUMLAH SKOR

Jumlah
Skor

√
√

3

2

5

Jumlah Skor
=5
Kriteria
= Baik
Kriteria penilaian kualitas media pembelajaran selama pembelajaran PKn melalui model
Mind Map berbantuan media komik.
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Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 2 = 0
m= skor tertinggi = 4 x 2 = 8
i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
=8-0=2
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Kualitas Media Pembelajaran

Jumlah skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

Jumlah
skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

>6 s/d 8
>4 s/d 6
>2 s/d 4
0 s/d 2

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, 28 Mei 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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LEMBAR PENGAMATAN MEDIA PEMBELAJARAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus 1 Pertemuan 2
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Dampak globalisasi
Hari/Tanggal
: Senin, 2 Juni 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2) Jika deskriptor nampak 1, maka skor 1
3) Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4) Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5) Jika deskriptor nampak 4, maka skor 4
No

1.

2.

Indikator

Deskriptor

Cek (√)

a. Sesuai dengan model
pembelajaran mind map
b. Berisi pengetahuan baru yang
kesesuaian media
diperlukan siswa
dengan
materi
c. Isi media komik berkaitan
pembelajaran
dengan kehidupan sehari-hari
d. Mencantumkan contoh konkrit

√

a. Menciptakan komunikasi
antara guru dan siswa
b. Memunculkan diskusi kelas
melalui permasalahan dalam
komik
c. Memfasilitasi komunikasi guru
dan siswa atau antarsiswa

√

d. Berisi materi pembelajaran
yang mudah dimengerti siswa

√

Kemampuan media
komik dalam
menciptakan
interaksi antara
guru dan siswa di
kelas.

JUMLAH SKOR

Jumlah Skor

=6

Kriteria

= Baik

Jumlah
Skor

√
√

3

√
3

6
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Kriteria penilaian kualitas media pembelajaran selama pembelajaran PKn melalui model
Mind Map berbantuan media komik.
Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 2 = 0
m= skor tertinggi = 4 x 2 = 8
i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
=8-0=2
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif

Kriteria Dan Tingkat
Keberhasilan Kualitas Media
Pembelajaran
Tingkat

Jumlah skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

Jumlah
skor

Kriteria

keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

>6 s/d 8
>4 s/d 6
>2 s/d 4
0 s/d 2

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, 2 Juni 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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LEMBAR PENGAMATAN MEDIA PEMBELAJARAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus 1I Pertemuan 1
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Budaya Indonesia dalam Misi Kebudayaan Internasional
Hari/Tanggal
: Rabu, 4 Juni 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2) Jika deskriptor nampak 1, maka skor 1
3) Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4) Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5) Jika deskriptor nampak 4, maka skor 4
No

1.

2.

Indikator

Deskriptor

a. Sesuai dengan model
pembelajaran mind map
b. Berisi pengetahuan baru yang
kesesuaian media
diperlukan siswa
dengan
materi
c. Isi media komik berkaitan
pembelajaran
dengan kehidupan sehari-hari
d. Mencantumkan contoh konkrit

Kemampuan media
komik dalam
menciptakan
interaksi antara
guru dan siswa di
kelas.

Cek (√)
√

√

3

√

a. Menciptakan komunikasi antara
guru dan siswa
b. Memunculkan diskusi kelas
melalui permasalahan dalam
komik
c. Memfasilitasi komunikasi guru
dan siswa atau antarsiswa

√

d. Berisi materi pembelajaran yang
mudah dimengerti siswa

√

JUMLAH SKOR

Jumlah
Skor

√

3

6

Jumlah Skor
=6
Kriteria
= Baik
Kriteria penilaian kualitas media pembelajaran selama pembelajaran PKn melalui model
Mind Map berbantuan media komik.
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Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 2 = 0
m= skor tertinggi = 4 x 2 = 8
i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
=8-0=2
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif
Tingkat

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Kualitas Media Pembelajaran

Jumlah skor

Kriteria

keberhasilan
pembelajaran

Jumlah skor

Kriteria

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

>6 s/d 8
>4 s/d 6
>2 s/d 4
0 s/d 2

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang,4 Juni 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd
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LEMBAR PENGAMATAN MEDIA PEMBELAJARAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus 1I Pertemuan 2
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas/Semester
: IV/II
Pokok Bahasan
: Sikap Terhadap Pengaruh Globalisasi
Hari/Tanggal
: Jum’at, 6 Juni 2014
Nama Pengamat
: Sandy Aditya
Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak!
Ktiteria Penilaian
:
1) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali maka skor 0
2) Jika deskriptor nampak 1, maka skor 1
3) Jika deskriptor nampak 2, maka skor 2
4) Jika deskriptor nampak 3, maka skor 3
5) Jika deskriptor nampak 4, maka skor 4
No

1.

2.

Indikator

Deskriptor

a. Sesuai dengan model
pembelajaran mind map
b. Berisi pengetahuan baru yang
diperlukan siswa
kesesuaian media dengan
materi pembelajaran
c. Isi media komik berkaitan
dengan kehidupan sehari-hari
d. Mencantumkan contoh konkrit

Kemampuan media
komik dalam
menciptakan interaksi
antara guru dan siswa di
kelas.

Cek (√)

Jumlah
Skor

√

√

3

√

a. Menciptakan komunikasi antara
guru dan siswa
b. Memunculkan diskusi kelas
melalui permasalahan dalam
komik
c. Memfasilitasi komunikasi guru
dan siswa atau antarsiswa

√

d. Berisi materi pembelajaran yang
mudah dimengerti siswa

√

√
√

JUMLAH SKOR

Jumlah Skor
=7
Kriteria
= Sangat Baik
Kriteria penilaian kualitas media pembelajaran selama pembelajaran PKn melalui model
Mind Map berbantuan media komik.

4

7
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Keterangan Penilaian
k= skor terendah = 0 x 2 = 0
m= skor tertinggi = 4 x 2 = 8
i= jarak interval = skor tertinggi – skor terendah
jumlah kelas interval
=8-0=2
4
Kriteria Ketuntasan Data
Kualitatif
Tingkat
Jumlah skor

Kriteria

keberhasilan
pembelajaran

> (k+3(i)) s/d m
> (k+2(i)) s/d (k+3(i))
> (k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Kriteria Dan Tingkat Keberhasilan
Kualitas Media Pembelajaran
Jumlah
skor
>6 s/d 8
>4 s/d 6
>2 s/d 4
0 s/d 2

Kriteria

Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak
Baik

Semarang, 6 Juni 2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd

Tingkat
keberhasilan
pembelajaran
Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil
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HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA KELAS IV
SDN KALIBANTENG KIDUL 02 SEMARANG PADA SETIAP PERTEMUAN
Nilai
No

Nama
Siswa

Jenis
Kelamin

Nilai

1.

FI

L

2.

BF

L

3.

NJ

L

4.

AF

L

5.

ASW

L

6.

ALDS

L

7.

AMS

L

8.

AAA

P

9.

ARI

L

10.

AGP

L

11.

ADS

L

12.

ANM

L

13.

DRP

P

14.

DS

P

15.

ESP

P

16.

FCP

P

17.

IF

P

18.

IS

L

19.

LQI

P

20.

MTW

L

21.

NSNA

P

Siklus I Pert
1

Siklus I Pert
2

Siklus II Pert
1

Siklus II Pert
2

Ket

Nilai

Ket

Nilai

Ket

Nilai

Ket

Nilai

Ket

TT

51

TT

30

TT

79

T

77

T

TT

17

TT

32

TT

59

TT

82

T

TT

20

TT

87

T

79

T

87

T

TT

71

TT

10

TT

77

T

76

T

TT

29

TT

90

T

59

TT

77

T

TT

33

TT

87

T

69

TT

95

T

TT

45

TT

77

T

87

T

75

T

TT

73

TT

95

T

77

T

87

T

T

91

T

75

T

90

T

80

T

TT

94

T

85

T

90

T

82

T

TT

60

TT

32

TT

79

T

75

T

TT

67

TT

90

T

77

T

90

T

TT

67

TT

90

T

82

T

84

T

TT

76

T

65

TT

90

T

76

T

TT

97

T

100

T

87

T

75

T

TT

50

TT

95

T

77

T

85

T

TT

83

T

90

T

76

T

82

T

TT

67

TT

95

T

79

T

82

T

TT

91

T

100

T

85

T

76

T

TT

77

T

70

TT

81

T

90

T

T

80

T

100

T

100

T

87

T

Awal

50
48
61
48
54
54
66
71
86
61
63
53
52
60
67
66
60
61
64
60
80

400

22.

NIP

P

23.

RDU

P

24.

RA

L

25.

RSF

L

26.

WH

P

27.

YY

L

28.

MSF

P

29.

MB

L

30.

AMK

P

31.

SDN

L

32.

AIP

P

33.

PPGS

L

34.

NA

P

35.

NP

P

36.

AR

P

JUMLAH
RATA-RATA

64
60
45
61
45
75
47
47
45
41
53
50
57
48
50
2082
57,83

TT

83

T

100

T

87

T

85

T

TT

61

TT

95

T

95

T

84

T

TT

76

T

70

TT

76

T

80

T

TT

46

TT

100

T

78

T

80

T

TT

63

TT

80

T

70

TT

62

TT

TT

70

TT

90

T

97

T

82

T

TT

97

T

87

T

79

T

80

T

TT

33

TT

100

T

58

TT

80

T

TT

50

TT

32

TT

79

T

76

T

TT

88

T

90

T

77

T

87

T

TT

94

T

85

T

97

T

75

T

TT

64

TT

25

TT

76

T

79

T

TT

67

TT

35

TT

77

T

76

T

TT

34

TT

95

T

56

TT

52

TT

TT

64

TT

42

TT

51

TT

95

T

2334

2721

2832

2977

64,83

75,58

78,66

82,69

401

REKAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA KELAS IV
SDN KALIBANTENG KIDUL 02 SEMARANG PADA SETIAP SIKLUS
Nilai
No

Nama
Siswa

Jenis
Kelamin

Awal
Nilai

1.

FI

L

2.

BF

L

3.

NJ

L

4.

AF

L

5.

ASW

L

6.

ALDS

L

7.

AMS

L

8.

AAA

P

9.

ARI

L

10.

AGP

L

11.

ADS

L

12.

ANM

L

13.

DRP

P

14.

DS

P

15.

ESP

P

16.

FCP

P

17.

IF

P

18.

IS

L

19.

LQI

P

20.

MTW

L

21.

NSNA

P

50
48
61
48
54
54
66
71
86
61
63
53
52
60
67
66
60
61
64
60
80

Siklus I

Siklus II

Ket

Nilai

Ket

Nilai

Ket

TT

40,5

TT

78

T

TT

24,5

TT

70,5

TT

TT

53,5

TT

83

T

TT

40,5

TT

76,5

T

TT

59,5

TT

68

TT

TT

60

TT

82

T

TT

61

TT

81

T

TT

84

T

82

T

T

83

T

85

T

TT

89,5

T

86

T

TT

46

TT

77

T

TT

78,5

T

83,5

T

TT

78,5

T

83

T

TT

70,5

TT

83

T

TT

98,5

T

81

T

TT

72,5

TT

81

T

TT

86,5

T

79

T

TT

81

T

80,5

T

TT

95,5

T

80,5

T

TT

73,5

TT

85,5

T

T

90

T

93,5

T
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22.

NIP

P

23.

RDU

P

24.

RA

L

25.

RSF

L

26.

WH

P

27.

YY

L

28.

MSF

P

29.

MB

L

30.

AMK

P

31.

SDN

L

32.

AIP

P

33.

PPGS

L

34.

NA

P

35.

NP

P

36.

AR

P

64
60
45
61
45
75
47
47
45
41
53
50
57
48
50

TT

91,5

T

86

T

TT

78

T

89,5

T

TT

73

TT

78

T

TT

73

TT

79

T

TT

71,5

TT

66

TT

TT

80

T

89,5

T

TT

92

T

79,5

T

TT

66,5

TT

69

TT

TT

41

TT

77,5

T

TT

89

T

82

T

TT

89,5

T

86

T

TT

44,5

TT

77,5

T

TT

51

TT

76,5

T

TT

64,5

TT

54

TT

TT

53

TT

73

TT

JUMLAH

2082

2525

2862,5

RATA-RATA

57,83

70,14

79,51
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LEMBAR PENGAMATAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKN melalui Model Mind Map Berbantuan Media
Komik Pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Siklus ….Pertemuan...
Sekolah

: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang

Kelas/Semester

: IV/II

Pokok Bahasan

:

Hari/Tanggal

:

Nama Pengamat

:

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang tersedia!
Ktiteria Penilaian

:

1) Jika deskriptor tidak nampak sama sekali atau nampak 1, maka beri tanda cek
(√) pada tingkat kemampuan 1
2) Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda cek (√) pada tingkat kemampuan 2
3) Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda cek (√) pada tingkat kemampuan 3
4) Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda cek (√) pada tingkat kemampuan 4
(Sukmadinata, 2012: 233)
No

1.

Indikator

Religius

Deskriptor
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.

2.

Disiplin
d.

3.

Peduli Sosial

Berdoa sebelum belajar
Berdoa dengan tertib
Berkata jujur
Sabar mengikuti
pembelajaran.
Masuk kelas tepat waktu
Berbaris dengan rapi
Melaksanakan piket kelas bagi
yang bertugas.
Menyelesaikan tugas atau
evaluasi tepat waktu

a. Tidak mengganggu teman saat
belajar
b. Mau membantu teman yang
membutuhkan bantuan
c. Tidak mengejek teman
d. Memperhatikan guru saat
dijelaskan

Tingkat Kemampuan
1

2

3

4

Jumlah Skor
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4.

5.

Toleransi

Kerjasama

6.

Kreatif

7.

Sopan Santun

8.

Mandiri

9.

Tanggung jawab

a. Siswa dapat menghargai setiap
karya yang unik dan berbeda
b. Siswa
dapat
saling
menghormati antar sesama
tanpa memandang suku, ras,
agama, dan aliran
c. Siswa
dapat
menghargai
perbedaan yang ada tanpa
melecahkan
teman
satu
kelompok atau kelompok lain
d. Siswa saling membantu antar
sesama dalam hal kebaikan
a. Siswa berdiskusi dengan tertib
b. Siswa berpartisipasi dalam
melakukan investigasi
masalah
c. Siswa dapat membagi adil
tugas kelompok
d. Siswa menyelesaiakn tugas
kelompok bersama-sama
a. Siswa
dapat
membangun
suasana diskusi kelompok
yang mendorong munculnya
kreativitas teman-temannya
b. Siswa dapat menciptakan ideide baru dalam mengerjakan
tugas membuat mind map
c. Siswa dapat membuat mind
map menjadi lebih menarik
d. Siswa
dapat
membangun
suasana belajar yang menarik
dan menyenangkan
a. Menghormati guru
b. Menghormati teman yang
sedang berbicara di depan
c. Berbicara dengan tutur kata
yang sopan
d. Bersikap ramah terhadap orang
lain.
a. Mengerjakan evaluasi sendiri
/tidak mencontek
b. Membuat rangkuman dibuku
catatan
c. Bertanya jika belum paham
d. Menjaga kerapian diri
a. Menyelesaikan tugas sesuai
dengan intruksi guru.
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10.

Berani

Jumlah Skor

b. Mengikuti pembelajaran dari
awal hingga akhir secara tertib.
c. Menjaga kebersihan kelas.
d. Berani minta maaf ketika
melakukan kesalahan.
a. siswa berani
mempresentasikan hasil
diskusinya
b. siswa berani memberikan
tanggapan kepada kelompok
lain
c. siswa berani bertanya jika ada
suatu hal yang belum jelas
d. siswa berani mengeluarkan
pendapat tanpa ditunjuk
Jumlah Skor
=..................
Semarang, .........................2014
Observer

Sandy Aditya, S.Pd.
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HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA KELAS IV
SDN KALIBANTENG KIDUL 02 SEMARANG PADA SETIAP PERTEMUAN

NILAI
No.

Nama
Siswa

L/P

Siklus I

Siklus I

Pert 1

Pert 2

Siklus II Pert 1

Siklus II Pert 2

Skor

Ket

Skor

Ket

Skor

Ket

Skor

Ket

1.

FI

L

18

TB

27

B

23

B

28

SB

2.

BF

L

20

TB

28

B

27

B

29

B

3.

NJ

L

23

B

31

SB

30

B

34

SB

4.

AF

L

27

B

30

B

27

B

33

SB

5.

ASW

L

36

SB

37

SB

33

SB

39

SB

6.

ALDS

L

23

B

28

B

27

B

31

SB

7.

AMS

L

35

SB

34

SB

37

SB

39

SB

8.

AAA

P

34

SB

34

SB

38

SB

40

SB

9.

ARI

L

27

B

28

B

29

B

31

SB

10.

AGP

L

37

SB

36

SB

38

SB

39

SB

11.

ADS

L

22

B

27

B

27

B

30

B

12.

ANM

L

27

B

30

B

26

B

31

SB

13.

DRP

P

35

SB

33

SB

33

SB

39

SB

14.

DS

P

29

B

31

SB

30

B

36

SB

15.

ESP

P

36

SB

36

SB

38

SB

40

SB

16.

FCP

P

29

B

32

SB

34

SB

39

SB

17.

IF

P

35

SB

35

SB

35

SB

40

SB

18.

IS

L

36

SB

36

SB

35

SB

38

SB

19.

LQI

P

35

SB

37

SB

38

SB

40

SB

20.

MTW

L

24

B

27

B

27

B

30

B

21.

NSNA

P

37

SB

36

SB

39

SB

40

SB

22.

NIP

P

33

SB

35

SB

37

SB

38

SB

23.

RDU

P

29

B

31

SB

33

SB

37

SB

24.

RA

L

23

B

26

B

29

B

32

SB

25.

RSF

L

35

SB

38

SB

35

SB

38

SB
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26.

WH

P

25

B

29

B

33

SB

36

SB

27.

YY

L

35

SB

37

SB

36

SB

40

SB

28.

MSF

P

25

B

29

B

32

SB

37

SB

29.

MB

L

21

B

24

B

27

B

31

SB

30.

AMK

P

24

B

28

B

29

B

34

SB

31.

SDN

L

31

SB

31

SB

33

SB

34

SB

32.

AIP

P

31

SB

32

SB

33

SB

40

SB

33.

PPGS

L

20

TB

23

B

28

B

31

SB

34.

NA

P

21

B

24

B

26

B

29

SB

35.

NP

P

29

B

31

SB

33

SB

39

SB

36.

AR

P

28

B

31

SB

35

SB

38

SB

Jumlah

973

Rata-rata

27,03

Persentase
ketuntasan

67,57%

1143

1109
B

30,80
77%

SB

31,75
79,37%

1277
SB

35,47
88,67%

SB
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REKAP HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA KELAS IV
SDN KALIBANTENG KIDUL 02 SEMARANG PADA SETIAP PERTEMUAN

NILAI
No.

Nama Siswa

Jenis
Kelamin

Siklus I Pert 1
Rata-rata
Skor

Ket

Siklus I Pert 2
Rata-rata
Skor

Ket

1.

FI

L

22,5

B

25,5

B

2.

BF

L

24

B

28

B

3.

NJ

L

27

B

32

SB

4.

AF

L

28,5

B

30

B

5.

ASW

L

36,5

SB

36

SB

6.

ALDS

L

34,5

SB

29

B

7.

AMS

L

34,5

SB

38

SB

8.

AAA

P

34

SB

39

SB

9.

ARI

L

27,5

B

30

B

10.

AGP

L

36,5

SB

38,5

SB

11.

ADS

L

24,5

B

28,5

B

12.

ANM

L

28,5

B

28,5

B

13.

DRP

P

34

SB

36

SB

14.

DS

P

30

B

33

SB

15.

ESP

P

36

SB

39

SB

16.

FCP

P

30,5

SB

36,5

SB

17.

IF

P

35

SB

37,5

SB

18.

IS

L

36

SB

36,5

SB

19.

LQI

P

36

SB

39

SB

20.

MTW

L

25,5

B

28,5

B

21.

NSNA

P

36,5

SB

39,5

SB

22.

NIP

P

34

SB

37,5

SB
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23.

RDU

P

30

B

35

SB

24.

RA

L

23

B

30,5

SB

25.

RSF

L

36,5

SB

36,5

SB

26.

WH

P

27

B

34.5

SB

27.

YY

L

36

SB

38

SB

28.

MSF

P

27

B

34,5

SB

29.

MB

L

22,5

B

29

B

30.

AMK

P

26

B

31,5

SB

31.

SDN

L

31

SB

33,5

SB

32.

AIP

P

31,5

SB

36,5

SB

33.

PPGS

L

21,5

SB

29,5

B

34.

NA

P

22,5

B

27,5

B

35.

NP

P

30

B

36

SB

36.

AR

P

29,5

B

36,5

SB

Jumlah

1086

1215

Rata-rata skor

30,17

33,75
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WAWANCARA GURU
Dalam Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02
Semarang dengan Menggunakan Model Mind Map
dengan Media Komik
Siklus I Pertemuan1
Nama SD
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas
: IV
Hari/Tanggal : Rabu / 28 Mei 2014
Narasumber : Sandy Aditya, S.Pd.
Pertanyaan:
1. Bagaimana menurut Ibu pembelajaran PKn melalui model Mind Mapdengan
berbantuan media komik hari ini?
Jawab:
Sudah cukup baik, tetapi masih ada langkah yang belum dilakukan, yaitu memberi
kesimpulan pembelajaran bersama-sama dengan siswa.
2. Bagaimana kondisi siswa pada saat pembelajaran PKn melalui model Mind Map
dengan berbantuan media komik?
Jawab:
Kondisi siswa kurang kondusif, siswa masih pasif dalam pembelajaran, masih harus
ditunjuk dan belum berani mengangkat tangan secara sukarela untuk mengerjakan
tugas dari guru siswa masih binggung saat pembelajaran PKn melalui model Mind
Map dengan media komik, masih ramai sendiri, dan tidak fokus pada pembelajaran.
2. Apakah kekurangan yang terjadi selama pembelajaran PKnmelalui model Mind
Map dengan berbantuan media komik?
Jawab:
Pengkondisian kelas kurang maksimal, perhatian guru belum merata pada semua
kelompok, kurang membimbing siswa dalam diskusi kelompok, kurang mengajak
siswa bertanya jawab, penjelasan guru terlalu cepat, tidak menyimpulkan
pembelajaran, kurang menjelaskan materi lebih detail.
3. Bagaimana saran Ibu untuk mengatasi kekurangan tersebut?
Jawab:
Pengkondisian kelas perlu ditingkatkan, dalam menyampaikan materi tidak terburuburu, guru berkeliling untuk meratakan perhatian pada semua kelompok, sebelum
pembelajaran dimulai, sebaiknya guru menjelaskan tentang model Mind Map
dengan media komik yang akan digunakan.
5. Apakah Ibu akan menggunakan model Mind Map dengan media komik pada
pembelajaran selanjutnya?
Jawab:
Iya, karena model Mind Map dengan media komik khususnya pada pembelajaran
PKn sangat menarik dengan menggunakan spidol warna-warni dan gambar siswa
akan lebih tertarik untuk belajar.
Semarang, 28 Mei 2014
Observer,

Sandy Aditya, S.Pd.
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WAWANCARA GURU
Dalam Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02
Semarang dengan Menggunakan Model Mind Map
dengan Media Komik
Siklus I Pertemuan 2
Nama Guru
Nama SD
Kelas
Hari/Tanggal

: Sandy Aditya
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
: IV
: Senin, 2 Juni 2014

Pertanyaan:
1. Bagaimana menurut Ibu pembelajaran Pkn melalui model Mind Map dengan
berbantuan media komik hari ini?
Jawab:
Sudah baik, semua langkah pembelajaran sudah dilakukan, tetapi masih perlu
ditingkatkan.
2. Bagaimana kondisi siswa pada saat pembelajaran PKn melalui model Mind
Mapdengan berbantuan media komik?
Jawab:
Siswa masih pasif dalam pembelajaran, masih ramai sendiri, tidak fokus pada
pembelajaran, dan masih ada beberapa siswa yang belum mengerti tentang Mind
Map dengan media komik.
3. Apakah kekurangan yang terjadi selama pembelajaran PKn melalui model Mind
Mapdengan berbantuan media komik?
Jawab:
Pengkondisian kelas kurang maksimal, guru masih belum bisa menguasai kelas
dengan baik karena masih banyak siswa yang gaduh dan kelas tidak kondusif, serta
guru kadang-kadang memberi reward secara lisan.
4. Bagaimana saran Ibu untuk mengatasi kekurangan tersebut?
Jawab:
Pengkondisian kelas ditingkatkan dengan memberi peringatan kepada siswa agar
pembelajaran berjalan dengan tertib dan lancar, guru memotivasi siswa agar lebih
aktif dalam pembelajaran, dan harus lebih sering memberikan reward berupa
senyuman, sentuhan dan pujian
5. Apakah Ibu akan menggunakan model Mind Mapdengan berbantuan media
komik pada pembelajaran selanjutnya?
Jawab:
Iya, karena model Mind Mapdengan berbantuan media komik khususnya pada
pembelajaran PKn sangat menarik dengan menggunakan spidol warna-warni dan
gambar siswa akan lebih tertarik untuk belajar, saya juga melihat adanya peningkatan
hasil belajar pada pembelajaran sebelumnya hal inilah yang membuat saya tertarik
untuk menggunakan model tersebut.
Semarang, 02 Juni 2014
Observer,

Sandy Aditya, S.Pd.
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WAWANCARA GURU
Dalam Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas IV SDNKalibanteng Kidul 02
Semarang dengan Menggunakan Model Mind Map
berbantuan Media Komik
Siklus II Pertemuan 1
Nama Guru
Nama SD
Kelas
Hari/Tanggal

: Sandy Aditya, S.Pd.
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
: IV
: Rabu / 04 Juni 2014

Pertanyaan:
1. Bagaimana menurut Ibu pembelajaran PKn melalui model Mind Mapdengan
berbantuan media komik hari ini?
Jawab:
Sudah baik, semua langkah pembelajaran sudah dilakukan, tetapi masih perlu
ditingkatkan.
2. Bagaimana kondisi siswa pada saat pembelajaran PKn melalui model Mind
Mapdengan berbantuan media komik?
Jawab:
Pengkondisian dan penguasaan kelas yang masih belum optimal sehingga masih
banyak siswa gaduh dan kelas tidak kondusif,pembagian kelompok menyita waktu
karena siswa harus mencari dan menata tempat duduk kelompok, siswa sudah mulai
terbiasa dengan model Mind Map dengan media komik tetapi masih ada sebagian
belum mengerti.
3. Apakah kekurangan yang terjadi selama pembelajaran PKn melalui model Mind
Mapdengan berbantuan media komik?
Jawab:
Pengkondisian masih kurang optimal dan waktu banyak terbuang untuk
pembentukan kelompok.
4. Bagaimana saran Ibu untuk mengatasi kekurangan tersebut?
Jawab:
Pengkondisian dan penguasaan kelas ditingkatkan agar pembelajaran berjalan seperti
yang diharapkan dan pembagian kelompok dilakukan dan diberitahukan sebelum
pembelajaran agar siswa sudah tahu anggota kelompok dan tidak menyita waktu.
5. Apakah Ibu akan menggunakan model Mind Mapdengan berbantuan media
komik pada pembelajaran selanjutnya?
Jawab:
Iya, karena model Mind Mapdengan media komik khususnya pada pembelajaran
PKn sangat menarik dengan menggunakan spidol warna-warni dan gambar siswa
akan lebih tertarik untuk belajar, saya juga melihat adanya peningkatan kualitas
pembelajaran pada pembelajaran sebelumnya hal inilah yang membuat saya tertarik
untuk menggunakan model tersebut.
Semarang, 04 Juni 2014
Observer,

Sandy Aditya, S.Pd.
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WAWANCARA GURU
Dalam Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02
Semarang dengan Menggunakan Model Mind Map
berbantuan Media Komik
Siklus II Pertemuan 2
Nama Guru
Nama SD
Kelas
Hari/Tanggal

: Sandy Aditya, S.Pd.
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
: IV
: Jumat/ 06 Juni 2014

Pertanyaan:
1. Bagaimana menurut Ibu pembelajaran PKn melalui model Mind Map dengan
berbantuan media komik hari ini?
Jawab:
Sudah baik, semua langkah pembelajaran sudah dilakukan, tetapi masih perlu
ditingkatkan.
2. Bagaimana kondisi siswa pada saat pembelajaran PKn melalui model Mind
Mapdengan berbantuan media komik?
Jawab:
Pengkondisian dan penguasaan kelas yang masih belum optimal sehingga masih
banyak siswa gaduh dan kelas tidak kondusif.
3. Apakah kekurangan yang terjadi selama pembelajaran PKn melalui model Mind Map
dengan berbantuan media komik?
Jawab:
Pengkondisian masih kurang optimal dan waktu banyak terbuang untuk
pembentukan kelompok.
4. Bagaimana saran Ibu untuk mengatasi kekurangan tersebut?
Jawab:
Pengkondisian dan penguasaan kelas ditingkatkan agar pembelajaran berjalan seperti
yang diharapkan dan pembagian kelompok.
5. Apakah Ibu akan menggunakan model Mind Mapdengan media komik pada
pembelajaran selanjutnya?
Jawab:
Iya, karena model Mind Mapdengan media komik khususnya pada pembelajaran
PKn sangat menarik dengan menggunakan spidol warna-warni dan gambar siswa
akan lebih tertarik untuk belajar, saya juga melihat adanya peningkatan kualitas
pembelajaran pada pembelajaran sebelumnya hal inilah yang membuat saya tertarik
untuk menggunakan model tersebut.
Semarang, 06 Juni 2014
Observer,

Sandy Aditya, S.Pd.
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CATATAN LAPANGAN
Dalam Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02
Semarang dengan Menggunakan Model Mind Map
berbantuan Media Komik
Siklus I Pertemuan1
Ruang Kelas : IVB
Nama Guru

: Lia Erfina Fitriani

Hari/Tanggal : Rabu/28 Mei 2014
Pada saat kegiatan mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran guru
belum mengkondisikan kelas dengan baik sehingga masih banyak siswa yang gaduh dan
membuat ramai di kelas, guru belum mengecek kehadiran siswa, dan guru belum
memotivasi siswa sehingga siswa masih pasif dan kurang antusias dalam mengikuti
pembelajaran. Selain itu di dalam membimbing pembentukan kelompok guru belum
mengarahkan kepada siswa agar dapat membuat mind map sesuai materi dengan benar
sehingga banyak siswa yang hasil mind map nya belum sesuai dengan yang diharapkan.
Kemudian di dalam membimbing siswa menyelesaikan masalah guru belum
menjelaskan masalah yang akan didiskusikan secara rinci sehingga banyak siswa yang
kurang paham, guru belum memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam diskusi
kelompok sehingga di dalam satu kelompok masih banyak siswa yang pasif.
Pada kegiatan membimbing presentasi siswa, guru belum memberi kesempatan
kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari kelompok yang
presentasi sehingga siswa masih banyak yang kurang berani dalam menyampaikan
pendapatnya. Dan dalam kegiatan menjelaskan materi pembelajaran, guru belum
memberikan contoh sesuai dengan materi, guru belum menjelaskan materi yang belum
disampaikan pada saat presentasi kelompok. Kemudian dalam kegiatan tanya jawab
guru belum memberikan kesempatan kepada siswa yang lain untuk menjawab
pertanyaan temannya. Guru belum memberikan motivasi kepada siswa untuk bertanya
dan menjawab pertanyaan.
Guru belum memberikan penguatan gestural (mimik, gerakan) dengan segera
kepada siswa yang berani menyampaikan pendapat atau jawaban serta berani untuk
menyampaikan hasil diskusi. Dan diakhir pembelajaran, guru belum menyimpulkan
materi pembelajaran bersama siswa sehingga banyak siswa yang belum memahami
dalam mengerjakan soal evaluasi.Guru juga belum memberikan tindak lanjut dari
pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Semarang, 28 Mei 2014
Pengamat

Mutiara Anggraini
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CATATAN LAPANGAN
Dalam Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02
Semarang dengan Menggunakan Model Mind Mapberbantuan Media Komik
Siklus IPertemuan 2
Ruang Kelas : IV
Nama Guru

: Lia Erfina Fitriani

Hari/Tanggal : Senin, 02 Juni 2014
Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menanyakan
kabar siswa. namun dalam mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran, guru
belum mengecek kehadiran siswa, dan guru belum memotivasi siswa sehingga siswa
masih pasif dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran.
Pada kegiatan membuka pembelajaran, guru belum menyampaikan masalah
pokok yang akan dibahas, guru belum menjelaskan tentang model dan media
pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran sehingga siswa masih sedikit
bingung. Kemudian pada kegiatan membimbing pembentukan kelompok, guru belum
mengarahkan kepada siswa agar dapat membuat mind map sesuai materi dengan benar
sehingga masih ada siswa yang hasil mind map nya belum sesuai dengan yang
diharapkan.
Pada kegiatan membimbing siswa menyelesaikan masalah, guru belum
menjelaskan masalah yang akan didiskusikan secara rinci sehingga masih ada siswa
yang kurang paham, guru belum memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam diskusi
kelompok sehingga di dalam satu kelompok masih ada siswa yang pasif. Dan dalam
guru membimbing presentasi siswa, guru belum memberi kesempatan kepada kelompok
lain untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari kelompok yang presentasi sehingga
siswa masih ada beberapa siswa yang kurang berani dalam menyampaikan pendapatnya.
Dan guru belum menanggapi pendapat dari kelompok lain.
Dalam kegiatan menjelaskan materi pembelajaran, guru kurang mengaitkan materi
dengan dunia nyata dan guru belum memberikan contoh sesuai dengan materi, sehingga
siswa kurang memahami materi. Kemudiandalam kegiatan tanya jawab, guru belum
memberikan kesempatan kepada siswa yang lain untuk menjawab pertanyaan temannya.
Guru belum memberikan motivasi kepada siswa untuk bertanya dan menjawab
pertanyaan. Dan guru juga belum memberikan penguatan gestural (mimik, gerakan)
dengan segera kepada siswa yang berani menyampaikan pendapat atau jawaban serta
berani untuk menyampaikan hasil diskusi dan guru belum memberikan motivasi kepada
kelompok lain yang belum berani maju/menjawab.

Semarang, 02 Juni 2014
Pengamat

Diah Ulyaturrohmah
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CATATAN LAPANGAN
Dalam Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02
Semarang dengan Menggunakan Model Mind Map berbantuan Media Komik
Siklus II Pertemuan 1
Ruang Kelas : IV
Nama Guru

: Lia Erfina Fitriani

Hari/Tanggal : Rabu, 04 Juni 2014
Pada kegiatan mempersiapkan perangkat pembelajaran dan media yang sesuai
dengan materi serta tujuan pembelajaran, guru belum mempersiapkan siswa untuk
mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga masih banyak siswa yang belum
memperhatikan pada saat guru memulai pembelajaran. Kemudian dalam membuka
pembelajaran, guru belum menyampaikan masalah pokok yang akan dibahas, guru
belum menjelaskan tentang model dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam
pembelajaran sehingga masih ada siswa yang bingung.
Di dalam guru membimbing pembentukan kelompok, guru belum mengarahkan
kepada siswa agar dapat membuat mind map sesuai materi dengan benar sehingga masih
ada siswa yang hasil mind map nya belum sesuai dengan yang diharapkan. Dan dalam
membimbing siswa menyelesaikan masalah, guru belum menjelaskan masalah yang
akan didiskusikan secara rinci sehingga masih ada siswa yang kurang paham, guru
belum memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam diskusi kelompok sehingga di dalam
satu kelompok masih ada siswa yang pasif. Selain itu pada saat guru membimbing
presentasi siswa, guru belum memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk
memberikan tanggapan atas jawaban dari kelompok yang presentasi sehingga siswa
masih ada beberapa siswa yang kurang berani dalam menyampaikan pendapatnya. Dan
guru belum menanggapi pendapat dari kelompok lain.Guru belum mengkonfirmasi
jawaban kelompok dengan segera.

Semarang, 04 Juni 2014
Pengamat

Reni Setya Rini

417

CATATAN LAPANGAN
Dalam Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02
Semarang dengan Menggunakan Model Mind Map
berbantuan Media Komikpada Siklus IIPertemuan 2
Ruang Kelas : IV
Nama Guru

: Lia Erfina Fitriani

Hari/Tanggal : Jumat/06 Juni 2014
Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II pertemuan 2 sudah
berlangsung baik. Di dalam guru mempersiapkan perangkat pembelajaran dan media
yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran, guru sudah membuat silabus dan
RPP pembelajaran. Guru sudah mempersiapkan sumber belajar dengan baik, guru sudah
membuat media komik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan guru juga sudah
mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran sehingga siswa benar-benar siap
dan memperhatikan pada saat guru memulai pembelajaran. Di dalam guru
mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran guru mengucapkan salam saat
hendak memulai pembelajaran. Guru memimpin do’a / menyuruh salah satu siswa
untuk memimpin do’a, guru mengecek kehadiran siswa sebelum memulai pembelajaran.
guru memotivasi siswa sebelum memulai pembelajaran, sehingga siswa menjadi lebih
semangat dalam mengikuti pembelajaran.Di dalam guru membuka pembelajaran, guru
terlebih dahulu memberikan appersepsi dengan tanya jawab sesuai materi yang
dipelajari, sehingga dapat merangsang pemikiran siswa. Guru terlebih dahulu
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru juga menyampaikan
masalah pokok yang akan dibahas, guru sudah menjelaskan tentang model dan media
pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran sehingga siswa tidak bingung.
Pada saat pembelajaran, guru memberikan media komik yang sesuai dengan
materi pembelajaran pada saat itu, menggunakan media komik yang mudah dipahami
oleh siswa, guru memilih dan menggunakan media komik yang menarik minat siswa.
Kemudian pada saat guru membimbing pembentukan kelompok, guru mengarahkan
siswa dalam pembentukan kelompok, guru sudah menjelaskan kepada siswa langkahlangkah membuat mind map, guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok, dan
guru juga sudah mengarahkan kepada siswa agar dapat membuat mind map sesuai
materi dengan benar sehingga hasil mind map siswa sesuai dengan yangdiharapkan.
Di dalam guru membimbing siswa menyelesaikan masalah, guru sudah
menjelaskan masalah yang akan didiskusikan secara rinci sehingga siswa menjadi
paham, guru sudah memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Guru
membimbing jalannya diskusi kelompok, guru juga sudah memberi kesempatan kepada
siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahaminya. Guru membimbing
siswa mempresentasikan hasil diskusinya, guru sudah guru belum memberi kesempatan
kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari kelompok yang
presentasi sehingga siswa lebih berani dalam menyampaikan pendapatnya. Dan hasil
diskusi kelompok yang dipresentasikan dalam bentuk mind map seperti yang
diharapkan. Guru sudah mengadakan pendekatan pribadi kepada siswa. Guru
membimbing individu dalam belajar dengan menggunakan model mind map dengan
media komik. Guru memberi kesempatan kepada individu untuk bertanya tentang halhal yang belum dipahaminya. Guru juga menarik perhatian siswa sehingga siswa
mampu membangun pengetahuannya sendiri. Dan dalam kegiatan menjelaskan materi
pembelajaran, guru menjelaskan materi yang ada dalam komik sesuai dengan tujuan
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pembelajaran. guru sudah mengaitkan materi dengan dunia nyata, sehingga siswa dapat
dengan mudah memahami materi.guru memberikan contoh sesuai dengan materi. Guru
juga sudah menjelaskan materi yang belum disampaikan pada saat presentasi kelompok.
Pada kegiatan tanya jawab, guru juga sudah memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Guru memberikan kesempatan
kepada siswa yang lain untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Selain pertanyaan
dari siswa guru juga mengajukan pertanyaan kepada siswa. Selain itu guru sudah
memberikan penguatan dan penghargaan baik verbal maupun non verbal dengan segera
pada masing-masing kelompok. Guru mengkonfirmasi jawaban kelompok dengan
segera. Dan guru juga memberikan motivasi kepada kelompok yang lain. Dan guru
sudah menyimpulkan pembelajaran bersama siswa, guru memberikan evaluasi pada
akhir pembelajaran, dan guru juga memberikan pesan-pesan positif kepada siswa.
Semarang, 06Juni 2014
Pengam

Reny Afrianti
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LAMPIRAN 4
PERANGKAT
PEMBELAJARAN
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SILABUS
SIKLUS I PERTEMUAN I
Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: PKn
: IV
:2
: 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
: 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya

Indikator

4.1.1 Menjelaskan pengertian
globalisasi (C2)
4.1.2Menyebutkan ciri-ciri yang
menandakan
semakin
berkembangnya globalisasi
di lingkungan (C1)
4.1.3 Mengidentifikasi contohcontoh pengaruh globalisasi
di lingkungan (C2)
4.1.4 Membuat mind map
sederhana
dari
materi
globalisasi
yang
telah
dipelajari (P2,)

Materi
pokok

Kegiatan pembelajaran

Penilaian
Bentuk
tes

1.

Pengertian
globalisasi 
2. Contoh
pengaruh

globalisasi
di

lingkunga
n



Menggali pengetahuan
siswa tentang globalisasi
Siswa membaca komik
yang berkaitan dengan
materi globalisasi
Memperhatikan penjelasan
guru
Siswa berdiskusi untuk
menyelesaikan masalah
tentang globalisasi yang
diberikan oleh guru.
Siswa mempresentasikan
hasil diskusi dalam bentuk
mind map
Siswa mengerjakan
evaluasi

pilihan
ganda
dan
isian

Jenis
tes
lisan
tertulis

Instrumen
Lembar
Soal
Evaluasi

Alokasi
Waktu

Sumber
belajar

2x35
menit

Buku
ajar,
lingkung
an,
internet.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I PERTEMUAN I
Sekolah
: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang
Kelas / Semester
: IV / 2
Mata Pelajaran
: PKN
Hari/tanggal
: Rabu, 28 Mei 2014
Alokasi Waktu
: 2 x 35 menit
I. STANDAR KOMPETENSI
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
2. KOMPETENSI DASAR
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya
3. INDIKATOR
4.1.1 Menjelaskan pengertian globalisasi (C2)
4.1.2 Menyebutkan ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya
globalisasi di lingkungan (C1)
4.1.3 Mengidentifikasi contoh-contoh pengaruh globalisasi di lingkungan (C2)
4.1.4 Membuat mind map sederhana dari materi globalisasi yang telah dipelajari
(P2)
4. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui membaca media komik dan penjelasan dari guru tentang globalisasi,
siswa dapat menjelaskan pengertian globalisasi dengan berani.
2. Melalui membaca komik dan penjelasan guru tentang ciri-ciri yang
menandakan semakin berkembangnya globalisasi di lingkungan, siswa
dapatmenyebutkan ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya
globalisasi di lingkungan dengan berani.
3. Melalui membaca media komik dan penjelasan dari guru tentang contohcontoh pengaruh globalisasi di lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi
contoh-contoh pengaruh globalisasi di lingkungan dengan berani.
4. Melalui kegiatan membuat mind map, siswa dapat membuat mind map
sederhana dari materi globalisasi dengan toleransi, kerjasama, kreatif, dan
tanggung jawab.
Karakter siswa yang diharapkan:
Konsep : globalisasi
Nilai
: religius, disiplin, peduli sosial, toleransi, kerjasama, kreatif, sopan
santun, mandiri, tanggung jawab, berani.
Moral : dapat berpikir kritis terhadap globalisasi
Tujuan : dapat memahami pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar
5. MATERI POKOK
1. Pengertian globalisasi
2. Ciri-ciri globalisasi
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3. Contoh pengaruh globalisasi di lingkungannya
6. METODE
1. Diskusi
2. Tanya jawab
3. Ceramah
4. Penugasan
7. PENDEKATAN
Pendekatan Scientific
8. MODEL PEMBELAJARAN
Model Pembelajaran Mind Map
9. LANGKAH PEMBELAJARAN
Langkah pembelajaran
melalui model Mind Map
berbantuan Media Komik

Kegiatan Pembelajaran

Pra Pembelajaran (± 5 menit)
1. Guru
mempersiapkan 1. Salam
kelengkapan media yang
Guru mengucap salam dan siswa menjawab salam
akan
dipergunakan
(Religius).
didalam
proses 2. Doa
pembelajaran
Guru mengajak siswa untuk berdo’a sebelum memulai
pembelajaran (Religius).
3. Presensi siswa (Disiplin)
4. Persiapan media, bahan ajar dan penunjang proses lainnya
5. Pengkondisian kelas
Kegiatan Awal (± 10 menit)
2. Guru menjelaskan kepada 1. ―Hari ini kita akan belajar tentang globalisasi, dengan
siswa
tentang
tujuan
belajar tentang globalisasi, diharapkan kalian dapat
pembelajaran yang harus
menjelaskan pengertian globalisasi, menyebutkan contohdicapai.
contoh
pengaruh
globalisasi
di
lingkungan,
mengemukakan ciri-ciri yang menandakan semakin
berkembangnya globalisasi di lingkungan, membuat mind
map sederhana dari materi globalisasi yang telah
dipelajari‖.
2. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih
3. Guru memotivasi siswa
semangat untuk belajar
3. Guru mengkondisikan peserta didik agar tetap fokus
4. Pengkondisian kelas
dengan topik yang akan dibahas.
4. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan
pertanyaan kepada siswa ―Pernahkah kalian melihat suatu
5. Pada tahap pelacakan guru
peristiwa di negara lain secara langsung? Tentunya kamu
bersama siswa melakukan
dapat mengetahuinya melalui pesawat televisi, radio,
tanya jawab tentang materi
koran, majalah, dan internet. Hal tersebut merupakan
pelajaran
yang
akan
akibat dari globalisasi. Apa yang dimaksud globalisasi?‖
dibahas.
(Menanya)
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Kegiatan Inti (± 45 menit)
6. Siswa diberi komik dan
5. Siswa membaca media komik yang berhubungan dengan
diminta untuk membaca
materi globalisasi.(eksplorasi),(Mengamati dan menalar)
dan memahaminya.
6. Guru menjelaskan materi secara singkat. (eksplorasi)
Siswa memperhatikan guru saat dijelaskan (Peduli
7. Siswa
dikelompokkan
sosial).
dengan anggota 4-5 orang.
Siswa berani mengeluarkan pendapat tanpa ditunjuk
Guru menjelaskan kepada
(Berani).
siswa
langkah-langkah
7. Guru membentuk siswa ke dalam kelompok kecil, setiap
membuat
Mind Map.
kelompok beranggotakan 4-5 orang.(elaborasi)
Setiap
kelompok
8. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok
menganalisa
masalah
9. Guru menjelaskan langkah-langkah membuat mind map
dalam bentuk komik dan
(eksplorasi)
membuat Mind Map dari
Siswa memperhatikan penjelasan guru (Peduli Sosial)
materi pelajaran.
8. Siswa
menyelesaikan
masalahyang ada dalam
komik dengan berdiskusi
kelompok.

9. Perwakilan
kelompok
maju
untuk
mempresentasikan
hasil
diskusinya dalam bentuk
mapping.

10. Masing-masing
kelompok
mendiskusikan
LKS
(elaborasi),(Menalar)
Dalam kegiatan diskusi kelompok guru meminta siswa
agar semua siswa dapat menyatu dengan anggota
kelompok
masing-masing,
setiap
kelompok
menyelesaikan tugas kelompok secara bersama-sama
dengan anggota kelompoknya, dapat saling membantu
antar anggota dalam mempelajari materi, dan siswa dapat
membagi adil tugas kelompok. Sehingga dengan kegiatan
diskusi dapat tercermin karakter kerja sama yang baik
(Kerja sama).
Memberikan konstribusi pada kelompok, menyelesaikan
tugas kelompok sesuai dengan bagian-bagian tiap anggota
kelompok (Tanggung Jawab).
11. Siswa membuat mind map (elaborasi), (menalar dan
mencoba) dalam kegiatan membuat mind map ini karakter
yang dapat siswa capai diantaranya;
Siswa mampu membangun suasanadiskusi kelompok
yang mendorong munculnya kreativitas teman-temannya,
membuat ide-ide baru dalam membuat mind map,
membuat mind map menjadi lebih menarik, dan
membangun suasana belajar yang menarik dan
menyenangkan (Kreatif).
Mau membantu teman yang membantu teman yang
membutuhkan bantuan (Peduli sosial).
Menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak u teman lain
(Disiplin).
12. Siswa membuat laporan diskusi dalam bentuk catatan
Mind Map (elaborasi), (Menalar dan membentuk
jejaring)
13. Perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan
hasil diskusinya dalam bentuk mind map. (elaborasi),
(membentuk jejaring)
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Siswa yang berani mempresentasikan hasil diskusinya di
depan kelas, berani memberikan tanggapa kepada
kelompok lain, maka akan mendapat nilai tambah
tersendiri karena siswa tersebut mampu mencapai
deskriptor berani.
Siswa harus dapat menghargai setiap karya yang unik dan
berbeda, menghargai perbedaan yang ada tanpa
melecahkan teman satu kelompok atau kelompok lain
(Toleransi).
Tidak mengejek teman (Peduli Sosial).
14. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap hasil Mind
Map dengan menyempurnakan materi berdasarkan dari
presentasi masing-masing kelompok. (konfirmasi)
15. Guru memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa
mengenai materi yang baru saja dipelajari.(Konfirmasi)
Kegiatan Akhir (± 10menit)
10. Guru dan siswa membahas 1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi.
dan menyimpulkan hasil
(Membentuk jejaring)
diskusi.
2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya. (Menanya)
11. Guru memberi penugasan
Apabila ada siswa yang berani bertanya tentang materi
yang sesuai dengan topik
yang belum dipahami tanpa ditunjuk, maka siswa tersebut
pembahasan.
dapat mencapai salah satu deskriptor berani dan mandiri.
3. Siswa mengerjakan soal pada lembar evaluasi.
Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal evaluasi
12. Penutup
secara individu (Mandiri).
Jujur, tidak mencontek saat mengerjakan evaluasi
(Religius).
Menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak u teman lain
(Disiplin).
4. Siswa menerima tugas rumah sebagai tindak lanjutdari
guru.
5.
Siswa mendengarkan rincian materi yang disampaikan
oleh guru untuk pertemuan selanjutnya (peduli sosial).
6.
5. Do’a dan salam.
7.
Guru dan siswa berdo’a saat hendak mengakhiri
pembelajaran (Religius).
8.
Guru mengucap salam, dan siswa menjawab salam
(Religius).

10. SUMBER DAN MEDIA BELAJAR
SUMBER BELAJAR
1. Depdiknas. 2006. Standar Isi: Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
untuk SD/MI.
2. Depdiknas. 2007. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah.
3. Silabus SD kelas IV
4. Model pembelajaranMind Map
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5. Poerwantie, Endang. 2008. Asesmen pembelajaran SD. Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
6. Bestari, Prayoga dan Sumiati, Ati. 2008. Pendidikan kewarganegaraan:
menjadi warga negara yang baik 4 : untuk kelas IV Sekolah Dasar /Madrasah
Ibtidaiyah. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional
7. Dewi, Ressi Kartika, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 Untuk SD &
MI Kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional
8. Sarjan, dkk. 2008. Pendidikan kewarganegaraan : bangga menjadi insan
pancasila 4 untukSD/MI/ kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional
MEDIA
Gambar Mind Map
Alat mewarnai
Komik
11. EVALUASI
1. Prosedur Tes
1) Tes awal
2) Tes dalam proses
2. Jenis Tes
1) Tes lisan
2) Tes tertulis
3. Bentuk Tes
4. Instrumen Tes

: tanya jawab
: keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung
: tanya jawab
: - Lembar kerja siswa
-Lembar evaluasi
: pilihan ganda dan isian
: - Lembar Kerja Siswa (terlampir)
- Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir)
Semarang, 28 Mei 2014

Kolaborator

Guru Kelas

Sandy Aditya, S.Pd.

Lia Erfina Fitriani
NIM. 140140176
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LAMPIRAN
A. Materi Ajar
PKn :
Kompetensi Dasar: 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di
lingkungan.
Indikator:
1. Menjelaskan pengertian globalisasi (C2)
―Pernahkah kalian melihat suatu peristiwadi negara lain secara langsung? Tentunya
kamudapat mengetahuinya melalui pesawat televisi,radio, koran, majalah, dan
internet bukan?‖
―Hal tersebutmerupakan akibat dari globalisasi‖.
―Apa yangdimaksud globalisasi?‖
―Globalisasi berasal dari kata globe yang artinya tiruan bumi dalam ukuran kecil
dan kata global yang artinya meliputi seluruh dunia, serta isasi yang artinya
proses”.
―Jadi globalisasi adalah proses penduniaan atau pengglobalan yang ditandai
bersatunya wilayah-wilayah dunia, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi‖. Dalam globalisasi batas-batas antar wilayah atau negara seakan tidak
ada.
―Nah, pada pelajaran kali ini kalian akan belajar tentang globalisasi. dengan belajar
tentang globalisasi, diharapkan kalian dapatmenjelaskan pengertian globalisasi,
menyebutkan contoh-contoh pengaruh globalisasi di lingkungan, mengemukakan
ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya globalisasi di lingkungan, dan
membuat mind map sederhana dari materi globalisasi yang akan kalian pelajari
nantinya‖.
2. Menyebutkanciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya globalisasi di
dunia(C1)
―anak-anak tahukah kalian ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya
globalisasi?‖
―Untuk lebih jelasnya kalian baca dan pahami terlebih dahulu komik yang ibu
berikan ini‖. (komik terlampir)
Siswa membaca komik dari guru.
―ciri-ciri yang menandakan semakinberkembangnya globalisasi di dunia adalah
yang pertama adanya sikap saling ketergantungan antara satu negara dengannegara
lain terutama di bidang ekonomi, yang kedua yaitu meningkatnya masalah bersama,
misalnya pada bidang lingkunganhidup, yang ketiga, berkembangnya barang-barang
seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkanbahwa
komunikasi global terjadi demikian cepatnya, dan yang keempat adalah peningkatan
interaksi
kultural
(kebudayaan)
melalui
perkembanganmedia
massa
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(terutamatelevisi, film, musik, berita, danolahraga internasional). Saat ini,kita
mendapatkan
gagasan
danpengalaman
baru
mengenai
hal-haltentang
beranekaragamnyabudaya, misalnya dalam halpakaian dan makanan‖.
3. Mengidentifikasi contoh-contoh pengaruh globalisasi di lingkungan (C3)
―Anak-anak tanpa disadari budaya asing yang masuk ke Indonesia
telahmemengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia‖.
―Ada yang tahu apa pengaruh globalisasi di lingkungan kita? Coba sebutkan!‖
―Berikut ini contohpengaruh globalisasi di lingkungan sekitar‖.
“ yang pertama, globalisasi berpengaruh pada Gaya Hidup Masyarakat, Globalisasi
berpengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang di
pedesaan maupun perkotaan‖.
―Misalnya, pada masyarakat di pedesaan yang dahulunya bekerja sebagai petani,
kini banyak beralih menjadi pegawai pabrik, karena di pedesaan tersebut telah
berdiri beberapa pabrik yang memberikan penghasilan yang lebih baik. Akhirnya,
banyak penduduk di desa yang meninggalkan pekerjaanya sebagai petani, bahkan
menjual sawahnya untuk menjadikan pabrik-pabrik. Pengaruh hal tersebut adalah
tanah pertanian atau persawahan menjadi berkurang‖.
Pengaruh globalisasi sangat tampak pula pada masyarakat di perkotaan. Kehidupan
mereka sudah menyerupai bola kehidupan bangsa-bangsa di luar negeri baik dalam
cara hidup maupun dalam berprilaku.
―Gaya hidup tradisional di zaman globalisasi ini sudah semakinberkurang dan
bahkan cenderung untuk ditinggalkan oleh masyarakatsekarang ini. Masyarakat
cenderung memilih menerapkan gaya hidupmodern daripada gaya hidup tradisional.
Alasan mengapa masyarakatmemilih gaya hidup modern adalah karena semuanya
serba mudah,cepat, dan ekonomis‖.
―Selama ini, kita sudah terbiasa dengan prinsip ―biar lambat asalselamat‖. Prinsip
tersebut melambangkan bahwa kita belum mampumenghargai waktu yang tepat dan
optimal. Akibat globalisasi, gayahidup masyarakat sudah mulai berubah. Mereka
sudah tahu betapapentingnya waktu. Apabila kita membuang-buang waktu, maka
akanmengalami kerugian, sebab waktu tidak bisa diputar kembali‖.
―Globalisasi juga berdampak buruk terhadap gaya hidupmasyarakat. Contohnya ada
sebagian masyarakat kita meniru gayahidup bangsa lain yang tidak sesuai dengan
kepribadian bangsa kita,seperti mabuk-mabukan, suka berpesta pora, berperilaku
kasar sertakurang menghormati orang yang lebih tua. Gaya hidup seperti itu
haruskita jauhi karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku
dimasyarakat.
“Yang kedua, globalisasi berpengaruh pada makanan”
―Makanan pokok bangsa Indonesia sebagian besar adalah nasi.Namun, ada juga
yang berasal dari jagung maupun sagu. Makananpokok tersebut sebelum disajikan
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harus diolah terlebih dahulu, danproses pengolahannya membutuhkan waktu yang
lama‖.
―Namun dengan adanya globalisasi kebanyakan orang mulai cenderungberalih
mengonsumsi makanan yang cepat saji ataubiasa disebut fastfood‖.
―Cepat saji maksudnyaadalah makanan yang singkat dalam penyajiannya dan tidak
menungguproses pemasakan yang lama‖.
―Di samping itu juga ada makanan yang pembungkusnya menggunakanaluminium
foil, biasanya makanan untuk anak-anak, Selain makananjuga ada minuman dalam
kaleng, sehingga mudah dan dapat langsungdiminum‖.
―Contoh makanan yang ada karena globalisasi: pizza, spagheti,burger, hot dog,
hamburger, sushi, steak, puyunghai, dan donat. Contohminuman: banyak
bermunculan minuman isotonik‖.
―Dengan adanya makanan cepat saji yang berasal dari luar negerimembuat orang
merasa bangga jika bisa memakannya. Karena jikamemakannya berarti disebut
orang yang modern dan tidak ketinggalanzaman. Makanan cepat saji tidak
semuanya aman untuk kesehatan‖.
―nah.. maka dari itu jika kalian ingin menikmati makanan atau minuman cepat saji,
pilihlah jenismakanan atau minuman yang benar-benar aman untuk kesehatan,
tanyakan pada orang tua kalian tentang aman tidaknya makanan atauminuman itu
untuk kesehatan‖.
―anak-anak, apakah kalian suka makanan atauminuman cepat saji?‖
―kalau iya itu berarti kalian sudah terpengaruh arus globalisai‖.
“yang ketiga globalisasi berpengaruh juga pada pakaian”

Sumber: www.rumahbusana.com

Gambar. Pakaian dengan berbagai model

―Pakaian merupakan bahan yang kita gunakan untuk menutup auratdan
melindungi badan. Pakaian juga berfungsi untuk kesopanan‖.
―Pakaian yang dipakai pada zaman dahulu dengan zaman sekarangberbeda. Pada
zaman dahulu pakaian sangat sederhana yang pentingbisa digunakan untuk
menutup aurat, melindungi tubuh, serta menjagakesopanan‖.
―Pakaian digunakan sebagai trend, modelnya bermacam-macam.Negara yang
dianggap trend center pakaian adalah Prancis (Paris).Mode dari Paris banyak
ditiru oleh negara-negara di dunia. Misalnyamodel atau bentuk pakaiansekarang
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ini kebanyakan pakaianminim dan terbuka, yang dianggaptidak sesuai dengan
kebudayaanbangsa Indonesia‖.
―Contoh lain adalah baju jasyang merupakan budaya bangsabarat sudah digunakan
olehsebagian masyarakat kita padaacara-acara resmi atau resepsi.Begitu pula
dengan celana jeansdan T-shirt. Masyarakat kita sudahterbiasa menggunakannya
dalam kehidupan sehari-hari‖.
“Selain berpengaruh pada gaya hidup, makanan, dan pakaian, globalisasi, yang
keempat globalisasi juga berpengaruh pada komunikasi

―apa yang dimaksud dengan komunikasi?‖
―Komunikasi adalah suatu hubungan seseorang dengan orang lain‖.
―Komunikasi dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih‖.
―anak-anak komunikasi itu juga merupakan contoh pengaruh dari globalisasi‖.
―Dahulukomunikasi antara wilayah menggunakan jasa pos yaitu surat yang
sampainya bisa mencapai satu sampai dua hari, kemudian berkembangdengan
telepon rumah. Namun, sekarang ini di era globalisasi jika akanberkomunikasi baik
satu arah maupun dua arah dengan orang lain yangberbeda wilayah sangat mudah,
cepat, dan murah. Sarana yang digunakan misalnya teleponkabel, telepon seluler,
internet,e-mail, dan faksimile. Denganadanya alat komunikasi yangcanggih kita
dapat melakukan hubungan dengan siapa saja di dunia ini‖.
―Sekarang ini banyak ditemuiwarung-warung internet, makaorang akan mudah
mencarisegala macam informasi yangada di seluruh dunia. Adanya telepon
genggam merupakan alat komunikasi yang praktis, canggih,dan mudah dibawa ke
mana saja‖.
―hal tersebut merupakan pengaruh dari globalisasi‖.
“Selanjutnya yang kelima, globalisasi juga berpengaruh pada bidang ekonomi”
―Dalam bidang ekonomi beberapa negara telah melaksanakan perdagangan bebas
dari berbagai produk kerjasama ekonomi. Pengaruh perdagangan bebas pun terbukti
dengan banyaknya barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Selain
itu ada sebagian barang yang tidak dikenakan pajak, sehingga dapat bersaing
dengan barang-barang buatan dalam negeri, bahkan harga jual barang dari luar
negeri tersebut akan lebih murah. Akibatnya perusahaan-perusahaan di Indonesia
yang menghasilkan barang-barang yang sejenis akan kalah bersaing dan akhirnya
bangkrut, namun apabila perusahaan Indonesia mampu bersaing, maka perusahaan
itu akan dapat menjual barang Indonesia ke luar negeri, bahkan mendirikan pabrik
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di negara lain. Oleh karena itu kita harus mencintai produksi dalam negeri, agar
perusahaan-perusahaan kita dapat bersaing dengan perusahaan dari negara lain‖.
“Dan yang terakhir globalisasi juga berpengaruh pada kebudayaan dan hiburan”
Sedangkan dalam bidang kebudayaan dan hiburan, kita sering melihat bahwa anakanak sekarang lebih menyenangi budaya luar, terlihat dari kesenangan mereka
terhadap musik-musik populer dan film-film dari luar negeri, dalam cara berpakaian
anak-anak muda lebih cenderung meniru mode pakaian yang berasal dari luar negeri
yang kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi bangsa‖.
―Setelah kalian membaca komik dan mendengarkan penjelasan dari ibu sekarang
silakan kalian membentuk kelompok diskusi, setiap kelompok terdiri dari 4-5
anggota‖
―diskusikanlah LKS yang ibu berikan, jangan lupa tulis nama anggota, dan baca
petunjuknya sebelum mengerjakan soalnya!‖
4. Membuat mind map sederhana dari materi dampak positif dan negatif globalisasi
(C6)
― Nah.. anak-anak setelah kalian tadi membaca komik dan mendengarkan
penjelasan dari guru, tentu kalian sudah mengerti kan apa itu globalisasi, ciri-ciri
globalisasi, dan pengaruhnya terhadap kehidupan?
―Supaya kalian lebih nudah untuk mengingatnya, kalian dapat menggunakan mind
map.
Mind map adalah peta pikiran. Cara membuatnya adalah dengan langkah-langkah
sebagai berikut : yang pertama, letakkan gagasan/tema/poin utama ditengah-tengah
halaman kertas dalam posisi terbentang, gunakan gambar sebagai topik utama
ditengah-tengah kertas agar lebih menarik. Kedua, gunakan garis lengkung yang
bentuknya mengecil dari pangkal menuju ujung, atau tanda panah, cabang-cabang
dan warna yang berbeda-beda untuk menunjukkan hubungan antara tema utama dan
gagasan endukung lain. Ketiga, gunakan warna kesukaan, pilihlah warna-warna
yang berbeda untuk mensimbolisasi sesuatu yang berbeda pula agar mind map lebih
hidup, lebih menarik dan menyenangkan. yang keempat, gunakan satu kata kunci
untuk setiao garis, pada cabang utama menggunakan huruf kapital, sedangkan
cabangnya menngunakan harus kecil. Dan lima, Kemudian buatlah sekreatif
mungkin sehingga mind map menjadi lebih menarik dan menyenangkan!
Mari kita belajar membuat mind mapdari materi yang telah kita pelajari.
1. letakkan gagasan/tema/poin utama ditengah-tengah halaman kertas dalam posisi
terbentang, gunakan gambar sebagai topik utama ditengah-tengah kertas agar
lebih menarik.
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2. gunakan garis lengkung yang bentuknya mengecil dari pangkal menuju ujung,
atau tanda panah, cabang-cabang dan warna yang berbeda-beda untuk
menunjukkan hubungan antara tema utama dan gagasan pendukung lain.

3. gunakan warna kesukaan, pilihlah warna-warna yang berbeda untuk
mensimbolisasi sesuatu yang berbeda pula agar mind map lebih hidup, lebih
menarik dan menyenangkan.

4. gunakan satu kata kunci untuk setiao garis, pada cabang utama menggunakan
huruf kapital, sedangkan cabangnya menngunakan harus kecil.
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5. Kemudian buatlah sekreatif mungkin sehingga mind map menjadi menarik
mungkin!

My Mind Map
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Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

KISI-KISI EVALUASI
Siklus I Pertemuan I
: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
: IV/ 1
: 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
: 4.1 Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya

Indikator

Menjelaskan pengertian globalisasi

Jenis
Bentuk
Penilaian
Penilaian
Tertulis Pilihan
ganda

Uraian

Contoh Instrumen Penilaian
Proses penduniaan atau penglobalan yang
ditandai bersatunya wilayah-wilayah dunia,
karena kemajuan ilmu pengetahuan dan
tekhnologi disebut ....
Zaman ketika jarak, ruang, danwaktu tidak lagi
menjadi batasadalah ....

No.
Soal

Jenjang
kognitif

1
2

C2

1
Apa yang
Jelaskan!
Menyebutkan
ciri-ciri
yang
menandakan semakin berkembangnya
globalisasi di dunia

Tertulis

Pilihan
ganda
Uraian

dimaksud

dengan

globalisasi?

Globalisasi ditandai oleh ....
Sikap yang ditunjukkan masyarakat sebelum
berkembangnya globalisasi adalah ....
Di era globalisasi ini gaya tradisional semakin
tersisih, dan masyarakat mulai menganut ....
Sebutkan ciri-ciri yang menandakan semakin
berkembangnya globalisasi di dunia, minimal

3
4
5
2

C1
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2!
Mengidentifikasi
contoh-contoh
pengaruh globalisasi di lingkungan

Tertulis

Pilihan
ganda

Salah satu contoh kebiasaan yang dipengaruhi
oleh globalisasi adalah ....
Orang dengan mudah mendapat informasi dari
internet. Hal inimenunjukkan pengaruh
globalisasi di bidang ....
6
Berikut bukan pengaruh globalisasi terhadap
pola kehidupanmasyarakat ialah ....

Uraian

Pengaruh globalisasi sebaiknya kita ....
Untuk mendapatkan informasi dari satu negara
dengan negara lain
dapat memanfaatkan teknologi ....
Pengaruh globalisasi terhadap dunia hiburan di
televisi adalah ....
Coba kemukakan contoh pengaruh globaliasi
dalam bidang makanan!
Kemajuan tekhnologi komunikasi karna
pengaruh pengaruh globalisasi antara lain.........
dan ...........

Membuat mind map sederhana dari
materi globalisasi yang telah dipelajari

Tertulis

Terdapat
dalam LKS

7
8
9
10

C2

3
4
5

_
C6
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SOAL EVALUASI
NAMA

: .............................................................

NO ABSEN : .............................................................
KELAS

: ............................................................

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberitanda
silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini!
1. Proses penduniaan atau pengglobalan yang ditandai bersatunya wilayah-wilayah
dunia, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi disebut .....
a. Westernisasi
c. Industrialisasi
b. Globalisasi
d. transportasi
2. Zaman ketika jarak, ruang, dan waktu tidak lagi menjadi batas adalah ....
a. Prasejarah c. Kuno
b. Sejarah
d. Globalisasi
3. Globalisasi ditandai oleh ....
a. Berkembangnya barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit,
dan internet
b. Banyaknya impor barang dari luar negeri
c. Kehidupan masyarakat yang sulit
d. Meningkatnya pendapatan masyarakat
4. Sikap yang ditunjukkan masyarakat sebelum berkembangnya globalisasi adalah
....
a. Individual
c. Matrealistik
b. Mau menang sendiri
d. Gotong royong
5. Di era globalisasi ini gaya tradisional semakin tersisih, dan masyarakat mulai
menganut ....
a. Gaya hidup sederhana
c. Gaya hidup apa adanya
b. Gaya hidup modern
d. Gaya hidup kuno
6. Salah satu contoh kebiasaan yang dipengaruhi oleh globalisasi adalah ....
a. Makan di restoran siap saji (fast food)
b. Mempertahankan tradisi orang tua
c. Mengirim informasi melalui kantor pos
d. Menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat
7. Orang dengan mudah mendapat informasi dari internet. Hal inimenunjukkan
pengaruh globalisasi di bidang ....
a. Transportasi
c. Hiburan
b. Komunikasi
d. Seni
8. Berikut bukan pengaruh globalisasi terhadap pola kehidupanmasyarakat ialah ....
a. Gaya hidup
c. Komunikasi
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b. Kesederhanaan
d. Makanan
9. Pengaruh globalisasi sebaiknya kita ....
a. Biarkan
c. Seleksi
b. Tolak
d. Terima apa adanya
10. Untuk mendapatkan informasi dari satu negara dengan negara lain
dapat memanfaatkan teknologi ....
a. Pariwisata
c. Transportasi
b. Duta negara
d. Telekomunikasi
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Jelaskan!
2. Sebutkan ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya globalisasi di
dunia, minimal 2!
3. Pengaruh globalisasi terhadap dunia hiburan di televisi adalah ....
4. Coba kemukakan contoh pengaruh globaliasi dalam bidang makanan!
5. Yang termasuk kemajuan teknologi komunikasi karena pengaruh globalisasi
antara lain......... dan ..............
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KUNCI JAWABAN
NO.
A

JAWABAN

SKOR

1.

B

1

2.

D

1

3.

A

1

4.

D

1

5.

B

1

6.

A

1

7.

B

1

8.

B

1

9.

C

1

10.

D

1

1.

Globalisasi adalah proses penduniaan atau pengglobalan yang ditandai
bersatunya wilayah-wilayah dunia, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

5

B

2.

3.

4.
5.

a. Adanya sikap saling ketergantungan antara satu negara dengan
negara lain terutama di bidang ekonomi.
b. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup.
c. Berkembangnya alat komunikasi, seperti telepon genggam, televisi, satelit,
dan internet.
d. Peningkatan interaksi kultural (kebudayaan) melalui perkembangan media
massa (terutama televisi, film, musik, berita, dan olahraga internasional).
Televisi dapat membawa pengaruh terhadap seseorang. Jika tidak dapat
memanfaatkannya dengan baik, orang menjadi malas belajar karena banyak
acara televisi yang menarik. Bahkan, perbuatan negatif yang ditayangkan sering
ditiru. Misalnya, gaya gulat bebas Smack Down ditiru oleh anak-anak.
Contoh makanan yang ada karena globalisasi: pizza, spagheti,
burger, hot dog, hamburger, sushi, steak, puyunghai, dan donat (makanan cepat
saji/fast food)
Telpon genggam/hand phone dan internet
TOTAL SKOR

Skor maksimal
Nilai =
=

= 35

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
35

× 100

5

5
5
35

Kriteria Ketuntasan hasil belajar:
× 100

5

Tuntas
Nilai

75

Tidak tuntas
Nilai

75
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SILABUS
SIKLUS I PERTEMUAN II
Mata Pelajaran

: PKn

Kelas

: IV

Semester

:2

Standar Kompetensi

: 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya

Kompetensi Dasar

: 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh Globalisasi di lingkungannya

Penilaian
Indikator

4.1.1 Mengidentifikasi dampak
positif dan negatif
globalisasi (C2)
4.1.2
Memecahkan masalah
dalam bentuk komik (C4,
A5)
4.1.3 Memisahkan antara
dampak positif dan
negatif globalisasi (C5)
4.1.4 Membuat mind map
sederhana dari materi
dampak positif dan
negatif globalisasi (P2)

Materi
pokok

Kegiatan pembelajaran


Dampak
positf dan
negatif
globalisasi







Menggali pengetahuan siswa tentang
dampak globalisasi
Siswa membaca komik yang berkaitan
dengan materi dampak globalisasi
Memperhatikan penjelasan guru
Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan
masalah tentang dampak globalisasi
yang diberikan oleh guru.
Siswa mempresentasikan hasil diskusi
dalam bentuk mind map
Siswa mengerjakan evaluasi

Bentuk
tes
pilihan
ganda dan
isian

Jenis tes
lisan
tertulis

Instrumen
Lembar
Soal
Evaluasi

Alokasi
Waktu
2x35
menit

Sumber
belajar

Buku
ajar,
Lingkun
gan,
Internet
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I PERTEMUAN II
Sekolah

: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang

Kelas / Semester

: IV / 2

Mata Pelajaran

: PKN

Hari/tanggal

: Senin, 2 Juni 2014

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

1. STANDAR KOMPETENSI
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
2.KOMPETENSI DASAR
4.2 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya
3.INDIKATOR
4.1.5 Menyebutkan dampak positif dan negatif globalisasi (C1)
4.1.6 Memecahkan masalah dalam bentuk komik(C4)
4.1.7 Membedakan antara dampak positif dan negatif globalisasi (C2)
4.1.8 Membuat mind map sederhana dari materi dampak positif dan negatif
globalisasi (P2)
4.TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui membaca media komik dan penjelasan dari guru tentangdampak
positif dan negatif globalisasi, siswa dapat menyebutkan dampak positif dan
negatif globalisasidengan berani.
2. Melalui menganalisis masalah yang ada dalam komik, siswa dapat
memecahkan masalah dalam bentuk komik dengan toleransi, kerjasama, dan
tanggung jawab.
3. Melalui kegiatan membuat mind map dampak tentang positif dan negatif
globalisasi, siswa dapat membedakan antara dampak positif dan negatif
globalisasi dengan toleransi, kerjasama, kreatif, dan tanggung jawab.
4. Melalui kegiatan membuat mind map, siswa dapat membuat mind map
sederhana dari materi dampak positif dan negatif globalisasi dengan toleransi,
kerjasama, kreatif, dan tanggung jawab..
5. Karakter siswa yang diharapkan:
Konsep : globalisasi
Nilai

: religius, disiplin, peduli sosial, toleransi, kerjasama, kreatif, sopan
santun, mandiri, tanggung jawab, berani.

Moral

: dapat berpikir kritis terhadap globalisasi
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Tujuan : dapat memahami pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar
6. MATERI POKOK
Dampak positif dan negatif globalisasi
7. METODE
Diskusi
Tanya jawab
Ceramah
Penugasan
8. PENDEKATAN
Pendekatan Scientific
9. MODEL PEMBELAJARAN
Model Pembelajaran Mind Map
10. LANGKAH PEMBELAJARAN
Langkah pembelajaran
melalui model Mind Map
berbantuan Media Komik

Kegiatan Pembelajaran

Pra Pembelajaran (± 5 menit)
1. Guru
mempersiapkan 1. Salam
kelengkapan media yang
Guru mengucap salam dan siswa menjawab salam
akan
dipergunakan
(Religius).
didalam
proses 2. Doa
pembelajaran
Guru mengajak siswa untuk berdo’a sebelum memulai
pembelajaran (Religius).
3. Presensi siswa (Disiplin)
4. Persiapan media, bahan ajar dan penunjang proses
lainnya
5. Pengkondisian kelas
Kegiatan Awal (± 10 menit)
2. Guru menjelaskan kepada 1. ―Hari ini kita akan belajar tentang dampak positif dan
siswa tentang tujuan
negatif globalisasi, dengan belajar tentang dampak positif
pembelajaran yang harus
dan negatif globalisasi, diharapkan kalian dapat
dicapai.
menyebutkan dampak positif dan negatif globalisasi,
memecahkan masalah dalam bentuk komik, memisahkan
antara dampak positif dan negatif globalisasi, membuat
mind map sederhana dari materi dampak positif dan
negatif globalisasi‖.
3. Guru memotivasi siswa
2. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa lebih
semangat untuk belajar.
4. Pengkondisian kelas
3. Guru mengkondisikan peserta didik agar tetap fokus
dengan topik yang akan dibahas.
5. Pada tahap pelacakan 4. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan
guru
bersama
siswa
pertanyaan kepada siswa ―ingatkah kalian pada
melakukan tanya jawab
pertemuan sebelumnya telah mempelajari pengertian
tentang materi pelajaran
globalisasi, ciri-ciri yang menandakan berkembangnya
yang akan dibahas.
globalisasi, dan contoh-contoh pengaruh globalisasi di
lingkungan, tahukah kalian selain pengaruh-pengaruh
tersebut globalisasi juga menpunyai dampak positif dan
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negatif ? (Menanya)

Kegiatan Inti (± 45 menit)
6. Siswa diberi komik dan 1. Siswa membaca dan memahami media komik yang
diminta untuk membaca
berhubungan dengan materi globalisasi(eksplorasi),
dan memahaminya.
(mengamati dan menalar).
2. Guru menjelaskan materi secara singkat. (eksplorasi)
Siswa memperhatikan guru saat dijelaskan (Peduli
sosial).
7. Siswa
dikelompokkan
Siswa berani mengeluarkan pendapat tanpa ditunjuk
dengan
anggota
4-5
(Berani).
orang. Guru menjelaskan 3. Guru membentuk siswa ke dalam kelompok kecil, setiap
kepada siswa langkahkelompok beranggotakan 4-5 orang. (elaborasi)
langkah membuat Mind 4. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok
Map. Setiap kelompok 5. Guru menjelaskan langkah-langkah membuat mind map
menganalisa
masalah
(eksplorasi)
dalam bentuk komik dan
Siswa memperhatikan penjelasan guru (Peduli Sosial).
membuat Mind Map dari
materi pelajaran.
8. Siswa
menyelesaikan 6. Masing-masing
kelompok
mendiskusikan
LKS
masalah yang ada dalam
(elaborasi), (menalar)
komik dengan berdiskusi
Dalam kegiatan diskusi kelompok guru meminta siswa
kelompok.
agar semua siswa dapat menyatu dengan anggota
kelompok
masing-masing,
setiap
kelompok
menyelesaikan tugas kelompok secara bersama-sama
dengan anggota kelompoknya, dapat saling membantu
antar anggota dalam mempelajari materi, dan siswa dapat
membagi adil tugas kelompok. Sehingga dengan kegiatan
diskusi dapat tercermin karakter kerja sama yang baik
(Kerja sama).
Memberikan konstribusi pada kelompok, menyelesaikan
tugas kelompok sesuai dengan bagian-bagian tiap anggota
kelompok (Tanggung Jawab).
7. Siswa membuat mind map (elaborasi), (menalar dan
mencoba) dalam kegiatan membuat mind map ini
karakter yang dapat siswa capai diantaranya;
Siswa mampu membangun suasanadiskusi kelompok
yang mendorong
munculnya kreativitas teman9. Perwakilan
kelompok
temannya, membuat ide-ide baru dalam membuat mind
maju
untuk
map, membuat mind map menjadi lebih menarik, dan
mempresentasikan hasil
membangun suasana belajar yang menarik dan
diskusinya dalam bentuk
menyenangkan (Kreatif).
mapping.
Mau membantu teman yang membantu teman yang
membutuhkan bantuan (Peduli sosial).
Menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak u teman lain
(Disiplin).
8. Siswa membuat laporan diskusi dalam bentuk catatan
Mind Map.(elaborasi), (membuat dan membentuk
jejaring.
9. Perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan
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10. Guru
dan
siswa
membahas
dan
menyimpulkan
hasil
diskusi.
11. Guru
memberi
penugasan yang sesuai
dengan
topik
pembahasan.

12. Penutup

9.
10.
11.

hasil
diskusinya
dalam
bentuk
mind
map.
(elaborasi),(membentuk jejaring).
Siswa yang berani mempresentasikan hasil diskusinya di
depan kelas, berani memberikan tanggapa kepada
kelompok lain, maka akan mendapat nilai tambah
tersendiri karena siswa tersebut mampu mencapai
deskriptor berani.
Siswa harus dapat menghargai setiap karya yang unik dan
berbeda, menghargai perbedaan yang ada tanpa
melecahkan teman satu kelompok atau kelompok lain
(Toleransi).
Tidak mengejek teman (Peduli Sosial).
10. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap hasil Mind
Map dengan menyempurnakan materi berdasarkan dari
presentasi masing-masing kelompok. (konfirmasi),
(membentuk jejaring).
11. Guru memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa
mengenai materi yang baru saja dipelajari.
Kegiatan Akhir (± 10menit)
1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi.
(membentuk jejaring)
2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya. (Menanya)
Apabila ada siswa yang berani bertanya tentang materi
yang belum dipahami tanpa ditunjuk, maka siswa tersebut
dapat mencapai salah satu deskriptor berani dan mandiri.
3. Siswa mengerjakan soal pada lembar evaluasi.(Menalar)
Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal evaluasi
secara individu (Mandiri).
Jujur, tidak mencontek saat mengerjakan evaluasi
(Religius).
Menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak u teman lain
(Disiplin).
4. Siswa menerima tugas rumah sebagai tindak lanjutdari
guru.
Siswa mendengarkan rincian materi yang disampaikan
oleh guru untuk pertemuan selanjutnya (peduli sosial).
5. Do’a dan salam.
Guru dan siswa berdo’a saat hendak mengakhiri
pembelajaran (Religius).
Guru mengucap salam, dan siswa menjawab salam
(Religius).

11. SUMBER DAN MEDIA BELAJAR
SUMBER BELAJAR
1. Depdiknas. 2006. Standar Isi: Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
untuk SD/MI.
2. Depdiknas. 2007. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah.
3. Silabus SD kelas IV
4. Model pembelajaranMind Map
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5. Poerwantie, Endang. 2008. Asesmen pembelajaran SD. Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
6. Bestari, Prayoga dan Sumiati, Ati. 2008. Pendidikan kewarganegaraan:
menjadi warga negara yang baik 4 : untuk kelas IV Sekolah Dasar /Madrasah
Ibtidaiyah. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional
7. Dewi, Ressi Kartika, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 Untuk SD
& MI Kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional
8. Sarjan, dkk. 2008. Pendidikan kewarganegaraan : bangga menjadi insan
pancasila 4 untukSD/MI/ kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional
MEDIA
Gambar Mind Map
Alat mewarnai
Komik

12. EVALUASI
1. Prosedur Tes
1) Tes awal
2) Tes dalam proses
2. Jenis Tes
1) Tes lisan
2) Tes tertulis

: tanya jawab
: keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung
: tanya jawab
: - Lembar kerja siswa
- Lembar evaluasi

3. Bentuk Tes
: pilihan ganda dan isian
4. Instrumen Tes
1) Lembar Kerja Siswa (terlampir)
2) Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir)
Semarang,2 Juni 2014
Kolaborator

Guru Kelas

Sandy Aditya, S.Pd.

Lia Erfina Fitriani
NIM. 14014101
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LAMPIRAN
Materi Ajar
PKn :
Kompetensi Dasar: 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di
lingkungan.
Indikator:
1. Menyebutkan dampak positif dan negatif globalisasi (C1)
―Ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya telah mempelajari pengertian
globalisasi, ciri-ciri yang menandakan berkembangnya globalisasi, dan contohcontoh pengaruh globalisasi di lingkungan, tahukah kalian selain pengaruhpengaruh tersebut globalisasi juga mempunyai dampak positif dan negatif ?‖
―Adanya berbagai perkembangan akibat globalisasi tersebut juga akan
menimbulkan dampak positif dan negatif. Bagaimana dampak globalisasi
tersebut?‖
―dampak positif adalah dampak/pengaruh yang baik atau menguntungkan,
sedangkan dampak negatif adalah dampak/pengaruh yang tidak baik atau
merugikan‖.
―Untuk lebih jelasnya silakan kalian baca terlebih dahulu komik yang ibu guru
berikan ini‖ (komik terlampir)
“yang pertama mari terlebih dahulu membahas dampak positif globalisasi‖
―Globalisasi, sebagai akibat dari kemajuan Iptek, memberikan manfaat yang
begitu besar bagi kehidupan manusia di seluruh dunia, Ini berarti bahwa
globalisasi memberikan dampak positif bagi umat manusia, dampak positif dari
globalisasi diantaranya adalah dapat dengan mudah mendapatkan informasi,
komunikasi mudah dilakukan lewat peralatan, mudah untuk melakukan
perjalanan darat, laut, dan udara, meningkatkan sektor pariwisata di suatu
tempat”.
“Selanjutnya adalah dampak negatif dari globalisasi”
―Sekarang, kita pelajari dampak negatif dari globalisasi tersebut, dampak negatif
dari globalisasi diantaranya adalah menjadikan gaya hidup yang tidak sesuai
dengan norma, pakaian yang digunakan kurang sopan, banyak yang menyukai
makanan cepat saji, orang menjadi sangat individualis, budaya konsumtif
(Konsumtif berarti kebiasaan senang menghamburkan uangnya untuk
kepentingan yang kurang bermanfaat), Sarana hiburan yang melalaikan dan
membuat malas (Misalnya playstation, dengan adanya playstation, banyak anak
melupakan waktu untuk belajar, membantu orang tua, dan beristirahat)‖.
―Televisi juga dapat membawa pengaruh terhadap seseorang. Jika tidak dapat
memanfaatkannya dengan baik, orang menjadi malas belajar karena banyak
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acara televisi yang menarik. Bahkan, perbuatan negatif yang ditayangkan sering
ditiru. Misalnya, gaya gulat bebas Smack Down ditiru oleh anak-anak‖.
―kemudian dampak negatif yang selanjutnya yaitu budaya permisif“
―Permisif artinya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dengan
sarana canggih. Misalnya: menipu dengan informasi lewat HP. Seperti “Selamat
anda mendapat sebuah mobil Sedan. Untukpencairan silakan transfer uang
sebanyak 25 juta ke nomer rekening09995678 di bank Plecit atas nama Koplo”.
― selain menimbulkan budaya permisif juga dapat menurunnya ikatan rohani”
Pada era globalisasi orang banyak yang meninggalkan ibadah dengan alasan
sibuk. Orang juga banyak meninggalkan ajaran agama. Mereka hanya
mementingkan duniawi saja,‖
2. Memecahkan masalah dalam bentuk komik (C4)
“Setelah kalian membaca komik yang telah ibu guru berikan, sekarang
bentuklah kelompok diskusi, masing-masing kelompok terdiri 4-5 anggota,
diskusikanlah LKS yang ibu guru berikan, jangan lupa tuliskan nama anggota
pada tempat yang tersedia dan baca petunjuknya sebelum mengerjakan soalnya‖.
(LKS terlampir)
3. Memisahkan antara dampak positif dan negatif globalisasi (C5)
Dampak positif adalah dampak/pengaruh yang baik/menguntungkan. Sedangkan
dampak negatif adalah dampak/pengaruh yang tidak baik atau merugikan.
Mari kita belajar memisahkan antara dampak positif dan dampak negatif
globalisasi.
Supaya lebih mudah hendaknya kita buat dalam bentuk tabel seperti di bawah
ini:
No
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Dampak Positif
Dapat dengan mudah mendapatkan
informasi
Komunikasi mudah dilakukan lewat
peralatan
Mudah untuk melakukan perjalanan
darat, laut, dan udara
Meningkatkan sektor pariwisata di
suatu tempat.
Apa yang kita butuhkan dapat dengan
mudah kita temui di toko-toko
atausupermarket
Meningkatnya perekonomian
masyarakat dalam suatu negara.

Dampak Negatif
Menjadikan gaya hidup yang tidak
sesuai dengan norma
Pakaian yang digunakan kurang sopan
Banyak yang menyukai makanan cepat
saji.
Orang menjadi sangat individualis
Budaya konsumtif

Sarana hiburan yang melalaikan dan
membuat malas
Televisi juga dapat membawa pengaruh
terhadap seseorang. Jika tidak dapat
memanfaatkannya dengan baik, orang
menjadi malas belajar karena banyak
acara televisi yang menarik.
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8.
9.

Budaya permisif
Menurunnya ikatan rohani

4. Membuat mind map sederhana dari materi dampak positif dan negatif
globalisasi (P2)
―Nah... anak-anak setelah kalian tadi membaca komik dan mendengarkan
penjelasan dari guru, tentu kalian sudah mengerti kan apa itu dampak
globalisasi, dampak globalisasi itu ada dampak positif dan dampak negatif‖.
―Supaya kalian lebih nudah untuk mengingatnya, kalian dapat menggunakan
mind map.
Mind map adalah peta pikiran. Cara membuatnya adalah dengan langkahlangkah sebagai berikut : yang pertama, letakkan gagasan/tema/poin utama
ditengah-tengah halaman kertas dalam posisi terbentang, gunakan gambar
sebagai topik utama ditengah-tengah kertas agar lebih menarik. Kedua, gunakan
garis lengkung yang bentuknya mengecil dari pangkal menuju ujung, atau tanda
panah, cabang-cabang dan warna yang berbeda-beda untuk menunjukkan
hubungan antara tema utama dan gagasan endukung lain. Ketiga, gunakan warna
kesukaan, pilihlah warna-warna yang berbeda untuk mensimbolisasi sesuatu
yang berbeda pula agar mind map lebih hidup, lebih menarik dan
menyenangkan. yang keempat, gunakan satu kata kunci untuk setiao garis, pada
cabang utama menggunakan huruf kapital, sedangkan cabangnya menngunakan
harus kecil. Dan lima, Kemudian buatlah sekreatif mungkin sehingga mind map
menjadi lebih menarik dan menyenangkan!
Mari kita belajar membuat mind map dari materi yang telah kita pelajari.
1. letakkan gagasan/tema/poin utama ditengah-tengah halaman kertas dalam
posisi terbentang, gunakan gambar sebagai topik utama ditengah-tengah
kertas agar lebih menarik.

2. gunakan garis lengkung yang bentuknya mengecil dari pangkal menuju
ujung, atau tanda panah, cabang-cabang dan warna yang berbeda-beda
untuk menunjukkan hubungan antara tema utama dan gagasan pendukung
lain.
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3.

4. gunakan warna kesukaan, pilihlah warna-warna yang berbeda untuk
mensimbolisasi sesuatu yang berbeda pula agar mind map lebih hidup, lebih
menarik dan menyenangkan.

5. gunakan satu kata kunci untuk setiao garis, pada cabang utama
menggunakan huruf kapital, sedangkan cabangnya menngunakan harus
kecil.
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6. Kemudian buatlah sekreatif mungkin sehingga mind map menjadi menarik!

My Mind Map
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Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

KISI-KISI EVALUASI
Siklus I Pertemuan II
: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
: IV/ 1
: 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
: 4.1 Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
Jenis
Penilaian
Tertulis

Indikator

Menyebutkan dampak positif
dan negatif globalisasi

Bentuk
Penilaian
Pilihan
ganda

Uraian

Contoh Instrumen Penilaian

Jenjang
kognitif

1A
2A
3A

C1

Berikut dampak positif globalisasi, kecuali ....
Berikut yang merupakan dampak negatif dari globalisasi adalah
....
Informasi mudah didapat dalam
waktu singkat, contoh ....
Sebutkan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi,
minimal 2 positif, 2 negatif !

Memecahkan masalah
bentuk komik

No.
Soal

1B

dalam
-

-

-

C4, A5
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Memisahkan antara dampak
positif dan negatif globalisasi

Tertulis

Pilihan
ganda

Uraian

Perhatikan pernyataan berikut !
2. Mudah mendapatkan informasi.
3. Pakaian yang digunakan kurang sopan
4. Komunikasi mudah dilakukan lewat peralatan
5. Makanan cepat saji
Yang merupakan dampak positif globalisasi adalah nomor ....
Perhatikan pernyataan berikut !
1. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma
2. Mudah untuk melakukan perjalanan darat, laut, dan udara.
3. Informasi dari tempat manapun dapat dengan cepat dan
mudah diketahui
4. Meningkatnya gaya hidup konsumtif
Yang merupakan dampak negatif globalisasi adalah nomor
.....
Perhatikan pernyataan berikut !
1. Mudah mendapatkan informasi.
2. Pakaian yang digunakan kurang sopan
3. Komunikasi mudah dilakukan lewat peralatan
4. Makanan cepat saji
5. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma
6. Mudah untuk melakukan perjalanan darat, laut, dan udara.
7. Informasi dari tempat manapun dapat dengan cepat dan
mudah diketahui
8. Meningkatnya gaya hidup konsumtif
9. Orang menjadi sangat individualis
10. Meningkatkan sektor pariwisata disuatu tempat.

4A

5A

2B

C5
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Lengkapilah kolom dibawah ini !
No Dampak positif
Dampak negatif

Membuat mind map sederhana
dari materi dampak positif dan
negatif globalisasi

Tertulis

Terdapat
dalam LKS
P2
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SOAL EVALUASI
NAMA

: .............................................................

NO ABSEN

: .............................................................

KELAS

: ............................................................

1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X)
pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini!
1. Berikut dampak positif globalisasi, kecuali ....
a. menjadi lebih kreatif
c. menambah wawasan pengetahuan kita
b. mudah memperoleh informasi
d. melunturkan nilai-nilai agama
2. Berikut yang merupakan dampak negatif dari globalisasi adalah ....
a. Informasi mudah dan cepat
c. rambut di cat kuning
b. pesawat terbang
d. handphone
3. Informasi mudah didapat dalam waktu singkat, merupakan contoh ....
a. dampak negatif globalisasi
c. sebab terjadinya globalisasi
b. dampak positif globalisasi
d. globalisasi di bidang agama
4. Perhatikan pernyataan berikut !
1. Mudah mendapatkan informasi.
2. Pakaian yang digunakan kurang sopan
3. Komunikasi mudah dilakukan lewat peralatan
4. Makanan cepat saji
Yang merupakan dampak positif globalisasi adalah nomor ....
a. 1, 2
c. 1, 3
b. 2, 4
d. 3, 4
5. Perhatikan pernyataan berikut !
1. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma
2. Mudah untuk melakukan perjalanan darat, laut, dan udara.
3. Informasi dari tempat manapun dapat dengan cepat dan mudah diketahui
4. Meningkatnya gaya hidup konsumtif
Yang merupakan dampak negatif globalisasi adalah nomor .....
a. 1, 2
c. 2, 3
b.1, 4
d. 3, 4
II.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi, minimal 2 positif, 2
negatif !
2. Perhatikan pernyataan berikut !
1. Mudah mendapatkan informasi.
2. Pakaian yang digunakan kurang sopan
3. Komunikasi mudah dilakukan lewat peralatan
4. Makanan cepat saji
5. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma
6. Mudah untuk melakukan perjalanan darat, laut, dan udara.
7. Informasi dari tempat manapun dapat dengan cepat dan mudah diketahui
8. Gaya hidup konsumtif
9. Orang menjadi sangat individualis
10. Meningkatkan sektor pariwisata disuatu tempat.
Lengkapilah kolom dibawah ini !
No
Dampak positif
Dampak negatif

KUNCI JAWABAN EVALUASI
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A

B

NO

JAWABAN

SKOR

1.
2.
3.
4.
5.
1.

D
C
B
C
B
Dampak positif globalisasi:
1. Mudah mendapatkan informasi.
2. Mudah untuk melakukan perjalanan darat, laut, dan udara.
3. Meningkatkan sektor pariwisata disuatu tempat.
Dampak negatif globalisasi:
1. Orang menjadi sangat individualis
2. Gaya hidup konsumtif
3. Gaya hidup tidak sesuai dengan norma

1
1
1
1
1

2.

N
o.
1.
2.

3.
4.

5.

Skor maksimal
Nilai =

Dampak Positif

5

Dampak Negatif
5

Mudah
mendapatkan Orang menjadi sangat
informasi.
individualis
Mudah untuk melakukan Gaya hidup konsumtif
perjalanan darat, laut, dan
udara.
Meningkatkan sektor
Gaya hidup tidak sesuai
pariwisata disuatu tempat. dengan norma
Informasi dari tempat
Makanan cepat saji
manapun dapat dengan
cepat dan mudah diketahui
Komunikasi mudah
Pakaian yang digunakan
dilakukan lewat peralatan
kurang sopan
TOTAL SKOR

15

= 15
x 100

= Skor yang diperoleh siswa x 100
15

Kriteria Ketuntasan hasil belajar:
Tuntas
Tidak tuntas
Nilai

75

Nilai

75
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SILABUS
SIKLUS II PERTEMUAN I
Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: PKn
: IV
:2
: 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
:4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional.

Indikator

4.2.1 Menyebutkan jenis-jenis
kebudayaan Indonesia (C1)
4.2.2Menjelaskan tujuan melakukan
misi
kebudayaan
internasional(C2)
4.2.3 Mengidentifikasi jenis budaya
indonesia yang pernah
ditampilkan pada misi
kebudayaan internasional(C2)
4.2.4 Membuat mind map sederhana
dari materi tentang budaya
Indonesia
dalam
misi
kebudayaan Internasional (P2)

Materi
pokok

Kegiatan pembelajaran


budaya
Indonesi 
a dalam
misi
kebuday
aan

Internasi
onal



Menggali pengetahuan siswa tentang
budaya Indonesia dalam misi
kebudayaan Internasional
Siswa membaca komik yang berkaitan
dengan materi budaya Indonesia dalam
misi kebudayaan Internasional
Memperhatikan penjelasan guru
Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan
masalah tentang budaya Indonesia
dalam misi kebudayaan Internasional
Siswa mempresentasikan hasil diskusi
dalam bentuk mindmap
Siswa mengerjakan evaluasi

Penilaian
Bentuk
tes

Jenis
tes

Instrumen

pilihan
ganda
dan
isian

lisan

Lembar
Soal
Evaluasi

tertuli
s

Alokasi
Waktu

Sumber
belajar

2x35
menit

Buku
ajar,
lingkung
an,
internet.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS IIPERTEMUAN I
Sekolah

: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang

Kelas / Semester

: IV / 2

Mata Pelajaran

: PKN

Hari/tanggal

: Rabu, 4 Juni 2014

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

1. STANDAR KOMPETENSI
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
1. KOMPETENSI DASAR
4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam
misi kebudayaan internasional.
3. INDIKATOR
4.2.2 Menyebutkan jenis-jenis kebudayaan Indonesia (C1)
4.2.2 Menjelaskan tujuan melakukan misi kebudayaan internasional (C2)
4.2.3 Mengidentifikasi jenis budaya indonesia yang pernah ditampilkan pada
misi kebudayaan internasional(C2)
4.2.4 Membuat mind map sederhana dari materi tentang budaya Indonesia dalam
misi kebudayaan Internasional (P2)
4. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui membaca media komik dan penjelasan dari guru tentangjenis-jenis
kebudayaan Indonesia, siswa dapat menyebutkanjenis-jenis kebudayaan
Indonesiadengan berani.
2. Melalui membaca komik dan penjelasan dari guru tentang misi kebudayaan
internasional, siswa dapat menjelaskan tujuanmisi kebudayaan internasional
dengan berani.
3. Melalui membaca komik dan penjelasan dari guru tentang jenis budaya
indonesia yang pernah ditampilkan pada misi kebudayaan internasional,
siswa dapat mengidentifikasi jenis budaya indonesia yang pernah ditampilkan
pada misi kebudayaan internasionaldengan mandiri.
4. Melalui kegiatan membuat mind map, siswa dapat membuat membuat mind
map sederhana dari materi tentang budaya Indonesia dalam misi kebudayaan
Internasional dengan disiplin, toleransi, kerjasama, kreatif, dan tanggung
jawab.
Karakter siswa yang diharapkan:
Konsep : globalisasi
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Nilai

: religius, disiplin, peduli sosial, toleransi, kerjasama, kreatif, sopan santun,
mandiri, tanggung jawab, berani.

Moral: dapat berpikir kritis terhadap globalisasi
Tujuan: dapat mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan
dalam misi kebudayaan internasional.
5. MATERI POKOK
Jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan
internasional
6. METODE PEMBELAJARAN
1. Diskusi
2. Tanya jawab
3. Ceramah
4. Penugasan
7. PENDEKATAN PEMBELAJARAN
Pendekatan Scientific
8. MODEL PEMBELAJARAN
Model Pembelajaran Mind Map
9. LANGKAH PEMBELAJARAN
Langkah pembelajaran
melalui model Mind Map
berbantuan Media Komik

Kegiatan Pembelajaran
Pra Pembelajaran (± 5 menit)

1. Guru
mempersiapkan 1. Salam
kelengkapan media yang
Guru mengucap salam dan siswa menjawab salam
akan
dipergunakan
(Religius).
didalam
proses 2. Doa
pembelajaran
Guru mengajak siswa untuk berdo’a sebelum memulai
pembelajaran (Religius).
3. Presensi siswa (Disiplin)
4. Persiapan media, bahan ajar dan penunjang proses
lainnya
5. Pengkondisian kelas
Kegiatan Awal (± 10 menit)
2. Guru
menjelaskan 1. ―Hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia
kepada
siswa
tentang
dalam misi kebudayaan Internasional, dengan belajar
tujuan pembelajaran yang
tentang budaya Indonesia dalam misi kebudayaan
harus dicapai.
Internasional, diharapkan kalian dapat menyebutkan
jenis-jenis kebudayaan Indonesia,
menjelaskan
keuntungan yang diperoleh dari kerja sama adanya
globalisasi dalam bidang kebudayaan, mengidentifikasi
jenis budaya indonesia yang pernah ditampilkan pada
misi kebudayaan internasional, membuat mind map
sederhana dari materi tentang budaya Indonesia dalam
misi kebudayaan Internasional‖.
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3. Guru memotivasi siswa
4. Pengkondisian kelas
5. Pada tahap pelacakan
guru
bersama
siswa
melakukan tanya jawab
tentang materi pelajaran
yang akan dibahas.

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa lebih
semangat untuk belajar.
3. Guru mengkondisikan peserta didik agar tetap fokus
dengan topik yang akan dibahas.
4. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan
pertanyaan kepada siswa ―ingatkah kalian pada
pertemuan sebelumnya telah mempelajari pengertian
globalisasi, ciri-ciri yang menandakan berkembangnya
globalisasi, dan contoh-contoh pengaruh globalisasi di
lingkungan, Globalisasi telah memengaruhi seluruh aspek
kehidupan,
termasuk
kebudayaan.
Kebudayaan
merupakan kepribadian suatu bangsa.
―anak-anak tahukah kalian apa itu budaya?‖ (Menanya)
Kegiatan Inti (± 50 menit)

6.
Siswa diberi komik 1.
dan
diminta
untuk
membaca
dan
memahaminya.
2.

Siswa membaca dan memahami media komik yang
berhubungan dengan materi globalisasi(eksplorasi),
(Mengamati dan menalar).
Guru
menjelaskan
materi
secara
singkat.
(eksplorasi)Siswa memperhatikan guru saat dijelaskan
(Peduli sosial).
Siswa berani mengeluarkan pendapat tanpa ditunjuk
(Berani).
7.
Siswa
3. Guru membentuk siswa ke dalam kelompok kecil, setiap
dikelompokkan
dengan
kelompok beranggotakan 4-5 orang.(elaborasi)
anggota 4-5 orang. Guru 4. Guru membagikan LKS kepada masing-masing
menjelaskan kepada siswa
kelompok
langkah-langkah membuat 5. Guru menjelaskan langkah-langkah membuat mind map
Mind
Map.
Setiap
(eksplorasi)
kelompok
menganalisa
Siswa memperhatikan penjelasan guru (Peduli Sosial).
masalah dalam bentuk
komik dan membuat Mind
Map dari materi pelajaran. 6. Masing-masing
kelompok
mendiskusikan
LKS
(elaborasi), (Menalar)
8.
Siswa menyelesaikan
Dalam kegiatan diskusi kelompok guru meminta siswa
masalah yang ada dalam
agar semua siswa dapat menyatu dengan anggota
komik dengan berdiskusi
kelompok
masing-masing,
setiap
kelompok
kelompok.
menyelesaikan tugas kelompok secara bersama-sama
dengan anggota kelompoknya, dapat saling membantu
antar anggota dalam mempelajari materi, dan siswa dapat
membagi adil tugas kelompok. Sehingga dengan kegiatan
diskusi dapat tercermin karakter kerja sama yang baik
(Kerja sama).
Memberikan konstribusi pada kelompok, menyelesaikan
tugas kelompok sesuai dengan bagian-bagian tiap anggota
kelompok (Tanggung Jawab).
7. Siswa membuat mind map (elaborasi), (menalar dan
mencoba) dalam kegiatan membuat mind map ini
karakter yang dapat siswa capai diantaranya;
Siswa mampu membangun suasanadiskusi kelompok
yang mendorong
munculnya kreativitas temantemannya, membuat ide-ide baru dalam membuat mind
map, membuat mind map menjadi lebih menarik, dan

459

9. Perwakilan kelompok
maju
untuk
mempresentasikan
hasil
diskusinya dalam bentuk
mapping.

membangun suasana belajar yang menarik dan
menyenangkan (Kreatif).
Mau membantu teman yang membantu teman yang
membutuhkan bantuan (Peduli sosial).
Menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak u teman lain
(Disiplin).
8. Siswa membuat laporan diskusi dalam bentuk catatan
Mind Map (elaborasi), (Menalar dan mencoba)
9. Perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan
hasil
diskusinya
dalam
bentuk
mind
map.
(elaborasi),(membentuk jejaring).
Siswa yang berani mempresentasikan hasil diskusinya di
depan kelas, berani memberikan tanggapa kepada
kelompok lain, maka akan mendapat nilai tambah
tersendiri karena siswa tersebut mampu mencapai
deskriptor berani.
Siswa harus dapat menghargai setiap karya yang unik dan
berbeda, menghargai perbedaan yang ada tanpa
melecahkan teman satu kelompok atau kelompok lain
(Toleransi).
Tidak mengejek teman (Peduli Sosial).
10. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap hasil Mind
Map dengan menyempurnakan materi berdasarkan dari
presentasi masing-masing kelompok. (konfirmasi)
11. Guru memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa
mengenai materi yang baru saja dipelajari.
Kegiatan Akhir (± 10menit)

10. Guru
dan
membahas
menyimpulkan
diskusi.

siswa
dan
hasil

12.
11. Guru memberi penugasan
13.
yang sesuai dengan
14. topik
pembahasan dan tindak
lanjut.
12. Penutup

1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi.
(membentuk jejaring)
2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya. (Menanya)
Apabila ada siswa yang berani bertanya tentang materi
yang belum dipahami tanpa ditunjuk, maka siswa tersebut
dapat mencapai salah satu deskriptor berani dan mandiri.
3. Siswa mengerjakan soal pada lembarevaluasi.(Menalar)
Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal evaluasi
secara individu (Mandiri).
Jujur, tidak mencontek saat mengerjakan evaluasi
(Religius).
Menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak u teman lain
(Disiplin).
4. Siswa menerima tugas rumah sebagai tindak lanjutdari
guru.
Siswa mendengarkan rincian materi yang disampaikan
oleh guru untuk pertemuan selanjutnya (peduli sosial).
5. Do’a dan salam.
Guru dan siswa berdo’a saat hendak mengakhiri
pembelajaran (Religius).
Guru mengucap salam, dan siswa menjawab salam
(Religius).
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10. SUMBER DAN MEDIA BELAJAR
SUMBER BELAJAR
1. Depdiknas. 2006. Standar Isi: Mata Pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan untuk SD/MI.
2. Depdiknas. 2007. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah.
3. Silabus SD kelas IV
4. Model pembelajaranMind Map
5. Poerwantie, Endang. 2008. Asesmen pembelajaran SD. Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
6. Bestari, Prayoga dan Sumiati, Ati. 2008. Pendidikan kewarganegaraan:
menjadi warga negara yang baik 4 : untuk kelas IV Sekolah Dasar
/Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional
7. Dewi, Ressi Kartika, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 Untuk SD
& MI Kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional
8. Sarjan, dkk. 2008. Pendidikan kewarganegaraan : bangga menjadi insan
pancasila 4 untukSD/MI/ kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional
MEDIA
Gambar Mind Map
Alat mewarnai
Komik
11. EVALUASI
1. Prosedur Tes
1)
2)
2. Jenis Tes
1)
2)
3. Bentuk Tes
4. Instrumen Tes

Tes awal : tanya jawab
Tes dalam proses :
keaktifan
pembelajaran berlangsung

siswa

selama

Tes lisan : tanya jawab
Tes tertulis
: - Lembar kerja siswa
-Lembar evaluasi
: pilihan ganda dan isian
: - Lembar Kerja Siswa (terlampir)
- Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir)
Semarang, 4 Juni 2014

Kolaborator

Guru Kelas

Sandy Aditya, S.Pd.

Lia Erfina Fitriani
NIM. 140140176
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LAMPIRAN
Materi Ajar
PKn :
Kompetensi Dasar:4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah
ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional.
Indikator :
1. Menyebutkan jenis-jenis kebudayaan Indonesia (C1)
―Hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia dalam misi kebudayaan
Internasional, dengan belajar tentang budaya Indonesia dalam misi kebudayaan
Internasional, diharapkan kalian dapat menyebutkan jenis-jenis kebudayaan
Indonesia, menjelaskan keuntungan yang diperoleh dari kerja sama adanya
globalisasi dalam bidang kebudayaan, mengidentifikasi jenis budaya indonesia yang
pernah ditampilkan pada misi kebudayaan internasional, membuat mind map
sederhana dari materi tentang budaya Indonesia dalam misi kebudayaan
Internasional‖.
Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa ―ingatkah
kalian pada pertemuan sebelumnya telah mempelajari pengertian globalisasi, ciri-ciri
yang menandakan berkembangnya globalisasi, dan contoh-contoh pengaruh
globalisasi di lingkungan. Globalisasi telah memengaruhi seluruh aspek
kehidupan,termasuk kebudayaan. Kebudayaan merupakan kepribadian suatu
bangsa‖.
―anak-anak tahukah kalian apa itu budaya?‖
Budaya adalah pikiran dan akal budi.
―Budaya itu bermacam-macam, apa contoh dari budaya?‖
Beberapacontoh budaya bangsa adalah nyanyian dan lagu, berbagai taritarian,berbagai alat musik yang khas, berbagai seni pertunjukan, dan berbagaibudaya
khas lainnya. Jika diklasifikasikan maka budaya ada yang masuk kategori tradisional
dan modern. Yang termasuk kategori tradisional adalah Tarian daerah, Lagu
daerah, Musik daerah, Alat musik daerah, Gambar/tulisan, Patung, Kain, Suara,
Sastra/tulisan, Makanan dan minuman. Sedangkan yang termasuk kategori modern
adalah Musik dangdut, Musik pop, Film Indonesia dan Sastra: pujangga baru.
2. Menjelaskan tujuan melakukan misi kebudayaan internasional (C2)
―anak-anak sebagai sebuah bangsa yang baik, kita juga harus bergaul denganbangsa
lain yang kebudayaannya berbeda. Akan tetapi, tidak semua budayaasing yang
masuk kita terima. Kita perlu menyaring dan memilih budayaasing yang masuk,
sehingga tidak berdampak buruk bagi budaya asli kita‖.
―Kita harus melestarikan budaya kita sendiri. Sebab kebudayaan asli kitatentu jauh
lebih baik karena sesuai dengan kepribadian bangsa kita‖.
―Bagaimanakah cara memperkenalkan kebudayaan kita?‖
Dengan melakukan misi kebudayaan internasional ke manca negara.

462

―Apa tujuannya?‖
Tujuan melakukan misi kebudayaan internasional yaitu untuk memperkenalkan
budaya Indonesia yang beraneka ragam di mata dunia, sehingga diharapkan dapat
menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia, dan pada akhirnya akan menambah
devisa negara, Meningkatkan kerja sama yang baik dengan luar negeri di bidang
kesenian, Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain. Hal ini merupakan
keuntungan bagi bangsa Indonesia yangterdiri atas berbagai macam suku dan
mempunyai beraneka ragamkebudayaan.
3. Mengidentifikasi jenis budaya indonesia yang pernah ditampilkan pada misi
kebudayaan internasional (C2)
―Adakah kesenian negara kita yang pernah tampil di tingkatinternasional?
Kesenian Indonesia di dunia internasionaldapat dijumpai dalam berbagai bentuk
Ragambudaya bangsa Indonesia yang telah dikenaloleh masyarakat luar negeri.
Contoh tim kesenian yang pernah tampil dalam rangka misikebudayaan internasional
antara lain:
1. Kelompok kesenian Bougenville yang berasal dari Kalimantan Baratdiundang ke
Madrid, Spanyol. Pada 21 sampai 28 Oktober 2003, kelompok kesenian
Bougenville ini tampil untuk mengikuti Festival Asia.Pertunjukkan kesenian
Melayu mereka yang dipadu dengan kesenianDayak mendapat sambutan yang
meriah. Kegiatan ini dapatmeningkatkan kerja sama kebudayaan antara kedua
negara.
2. Grup seni tradisional Indonesia, Nanglang Danasih, tampil di Roma,Italia. Grup
ini tampil dalam festival seni internasional dan meraih duajuara. Kegiatan ini
untuk memperkenalkan kesenian di kalanganmasyarakat internasional.
3. Tim kesenian Sumatra Selatan ke Malaysia. Grup ini tampil dalamacara festival
Gendang Nusantara 10-15 April 2003. Mereka mewakiliIndonesia. Acara ini yang
juga diikuti oleh utusan negara-negaratetangga kita.
4. Tim kesenian Bali ke Chili dan Peru. Dalam rangka memenuhi undanganKBRI
Tim dari pulau Dewata ini menampilkan tari Saman (Aceh), tariMaengket
(Sulawesi), dan sejumlah tari Bali. Pementasan ini bertujuanuntuk menjalin kerja
sama dan dapat memberikan informasi tentangIndonesia.
5. Tim kesenian Jaipong dan Rampak Gendang ke Irak. Tim kesenianIndonesia
untuk kesekian kalinya tampil dalam Festival InternasionalBabylon.
6. Wayang Kulit. Ki Manteb Sudarsono dalang wayang kulit dari kabupaten
Karanganyar,Jawa
Tengah
go
internasional.
Karena
Ki
Manteb
menerimapenghargaan UNESCO Award yang diserahkan langsung di
Paris,Prancis.
7. Tarian Adat. Setiap daerah mempunyai berbagai macam tarian yang disebut
tarianadat. Dari Jawa Barat misalnya terdapat tari Jaipong, tari Topeng,Jawa
Tengah terdapat tari gambyong, Bali ada tari Lengong, SumatraUtara terdapat tari
Perang, Jawa Timur mempunyai tari Ngremo, Acehmempunyai tari Seudati, dan
daerah khusus ibu kota Jakarta terdapattari Ronggeng. Dari sekian banyak tarian
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adat di daerah di seluruhIndonesia pernah tampil di negara Yunani yang dipimpin
oleh IndrawatiLukman pimpinan Studio Tari Indra (STI) dari Bandung, Jawa
Barat.Setelah mengisi panggung hiburan Yunani, rombongan kesenian
dariIndonesia itu juga tampil di Italia.
8. Musik gamelan dari Bali, Jawa, dan Sundatelah dikenal di luar negeri bahkan
dipelajarioleh masyarakat luar negeri di negaranya masing-masing.
9. Musik angklung yang dimainkan di luarnegeri sebagai salah satu kesenian dari
bangsa Indonesia bahkan menjadi barangkesenian yang diekspor ke luar negeri.
10. Batik sebagai hasil karya kerajinan tanganbangsa Indonesia banyak digemari
pasardunia.
11. Benda-benda pahat, seperti patung dariBali dan Suku Asmat menjadi barang
yangdiminati turis asing sebagai cinderamata.Kesenian dan benda-benda hasil
budayatersebut memiliki nilai seni tinggi.
4. Membuat mind map sederhana dari materi tentang budaya Indonesia dalam misi
kebudayaan Internasional (P2)
―Nah... anak-anak setelah kalian tadi membaca komik dan mendengarkan penjelasan
dari guru, tentu kalian sudah mengerti kan apa itu jenis-jenis kebudayaan Indonesia,
tujuan melakukan misi kebudayaan internasional,dan jenis budaya indonesia yang
pernah ditampilkan pada misi kebudayaan internasional.
―Supaya kalian lebih mudah untuk mengingatnya, kalian dapat menggunakan mind
map.
Mind map adalah peta pikiran. Cara membuatnya adalah dengan langkah-langkah
sebagai berikut : yang pertama, letakkan gagasan/tema/poin utama ditengah-tengah
halaman kertas dalam posisi terbentang, gunakan gambar sebagai topik utama
ditengah-tengah kertas agar lebih menarik. Kedua, gunakan garis lengkung yang
bentuknya mengecil dari pangkal menuju ujung, atau tanda panah, cabang-cabang
dan warna yang berbeda-beda untuk menunjukkan hubungan antara tema utama dan
gagasan endukung lain. Ketiga, gunakan warna kesukaan, pilihlah warna-warna yang
berbeda untuk mensimbolisasi sesuatu yang berbeda pula agar mind map lebih hidup,
lebih menarik dan menyenangkan. yang keempat, gunakan satu kata kunci untuk
setiao garis, pada cabang utama menggunakan huruf kapital, sedangkan cabangnya
menngunakan harus kecil. Dan lima, Kemudian buatlah sekreatif mungkin sehingga
mind map menjadi lebih menarik dan menyenangkan!
Mari kita belajar membuat mind map dari materi yang telah kita pelajari.
1. Letakkan gagasan/tema/poin utama ditengah-tengah halaman kertas dalam posisi
terbentang, gunakan gambar sebagai topik utama ditengah-tengah kertas agar lebih
menarik.

\
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2. Gunakan garis lengkung yang bentuknya mengecil dari pangkal menuju ujung, atau
tanda panah, cabang-cabang dan warna yang berbeda-beda untuk menunjukkan
hubungan antara tema utama dan gagasan pendukung lain.

3. gunakan warna kesukaan, pilihlah warna-warna yang berbeda untuk mensimbolisasi
sesuatu yang berbeda pula agar mind map lebih hidup, lebih menarik dan
menyenangkan.

465

4. gunakan satu kata kunci untuk setiao garis, pada cabang utama menggunakan huruf
kapital, sedangkan cabangnya menngunakan harus kecil.

6. Kemudian buatlah sekreatif mungkin sehingga mind map menjadi menarik.
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KISI-KISI EVALUASI
Siklus II Pertemuan I
Mata Pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas/ Semester
: IV/ 1
Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar : 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional.
Jenis
Bentuk
No.
Indikator
Contoh Instrumen Penilaian
Penilaian Penilaian
Soal
Tertulis Pilihan
Berikut ini merupakan kebudayaan bangsa Indonesia, kucuali ....
ganda
Menyebutkan jenis-jenis kebudayaan
Macam-macam budaya Indonesia diantaranya adalah alat musik
tradisional, yang bukan termasuk alat musik tradisional di bawah
Indonesia
ini adalah ....
1A
2A
Tarian merupakan salah satu jenis budaya Indonesia, tarian
topeng berasal dari provinsi ....
Uraian

Ki Manteb Sudarsono adalah dalang wayang kulit yang berasal
dari kabupaten ....
Sebutkan jenis-jenis kebudayaan indonesia!
Alat musik tradisional juga termasuk macam-macam kebudayaaan
Indonesia, sebutkan yang termasuk alat musik tradisional ....
Senjata tradisional termasuk salah satu dari macam-macam
kebudayaan Indonesia, sebutkan yang termasuk senjata tradisional
minimal 3!

Jenjang
kognitif

3A
4A
1B
2B
3B

C1
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Menjelaskan tujuan melakukan
kebudayaan internasional

misi

Mengidentifikasi jenis budaya indonesia
yang pernah ditampilkan pada misi
kebudayaan internasional

Tertulis

Tertulis

Pilihan
ganda
Uraian
Pilihan
ganda

Pertunjukan seni budaya Indonesia ke pentas internasional
bermanfaat untuk ....
Apa tujuan melaksanakan misi kebudayaan Internasional?

5A
4B

C2

Tim kesenian Indonesia yang pernah tampil di festival Gendang
Nusantara adalah ....
Berikut ini merupakan kebudayaan-kebudayaan yang pernah
tampil pada misi internasional, kecuali ....

6A
7A

Dalam festival internasional Babylon di Irak, pernah ditampilkan
tari ....
Uraian

Tim kesenian Bali pernah mempertunjukkan sendra tari Ramayana
dalam festival Asia di ....

8A
9A

C2

10A
Kelompok kesenian ..... berasal dari kalimantan Barat, pernah di
undang ke Madrid untuk tampil di acara festival Asia. Kelompok
kesenian tersebut adalah ....

5B

Jenis kebudayaan apa saja yang pernah di tampilkan pada misi
kebudayaan internasional?
Sebutkan minima 2!
Membuat mind map sederhana dari
materi tentang budaya Indonesia dalam
misi kebudayaan Internasional

Tertulis

Terdapat
dalam LKS

-

P2
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SOAL EVALUASI

NAMA

: .............................................................

NO ABSEN

: .............................................................

KELAS

: ............................................................

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang
(X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini!
1. Berikut ini merupakan kebudayaan bangsa Indonesia, kecuali ....
a. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah

c. film-film korea

b. Tarian dan lagu daerah

d. Pakaian adat jawa

2. Macam-macam budaya Indonesia diantaranya adalah alat musik daerah, yang
bukan termasuk alat musik daerahl di bawah ini adalah ....
a. Anglung

c. Gamelan

b. Piano

d. Kendang

3. Tarian merupakan salah satu jenis budaya Indonesia, tarian topeng berasal dari
provinsi ....
a. Jambi

c. Bali

b. Kalimantan Barat

d. DKI Jakarta

4. Ki Manteb Sudarsono adalah dalang wayang kulit yang berasal dari kabupaten
....
a. Karanganyar

c. Wonogiri

b.

d. Boyolali

Sragen

5. Berikut merupakan manfaat/keuntungan Pertunjukan seni budaya Indonesia ke
pentas internasional, kecuali....
a. Mempererat hubungan dengan negara lain yang ada di permukaan bumi.
b. Kebudayaan Indonesia akan lebih dikenal di negara lain.
c. Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kesenian dan kebudayaan
tinggi.
d. Budaya indonesia tidak dikenal negara lain
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6. Tim kesenian Indonesia yang pernah tampil pada festival Gendang Nusantara di
Malaysia adalah ....
a. Tim kesenian Sumatra Selatan

c. Tim kesenian Bougenville

b. Tim kesenian Bali

d. Tim kesenian Jaipong

7. Berikut ini merupakan kebudayaan-kebudayaan yang pernah tampil pada misi
internasional, kecuali ....
a. Tim kesenian Sumatra Selatan

c. Tim YKS

b. Tim kesenian Bali

d. Tim kesenian Bougenville

8. Dalam Festival Internasional Babylon di Irak, pernah ditampilkan tari ....
a. Modern

c. Topeng

b. Jaipong dan Rampak Gendang

d. Gambyong

9. Tim kesenian Bali pernah mempertunjukkan sendra tari Ramayana dalam
Festival Kebudayaan Internasional di ....
a. India

c. Irak

b.

d. Madrid

Aceh

10. Kelompok kesenian ..... berasal dari kalimantan Barat, pernah di undang ke
Madrid untuk tampil di acara festival Asia.
Kelompok kesenian yang dimaksud adalah ....

II.

a. Naglang Danasih

c. Bougenville

b. Kelompok kesenian Bali

d. Kelompok kesenian tari jaipong

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Sebutkan jenis-jenis kebudayaan indonesia!
2. Alat musik daerah juga termasuk macam-macam kebudayaaan Indonesia, sebutkan
yang termasuk alat musik tradisional ....
3. Tarian daerah termasuk salah satu dari macam-macam kebudayaan Indonesia,
sebutkan yang termasuk tarian daerah minimal 3!
4. Apa tujuan melaksanakan misi kebudayaan Internasional?
5. Jenis kebudayaan apa saja yang pernah di tampilkan pada misi kebudayaan
internasional? Sebutkan minimal 2!
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KUNCI JAWABAN
NO.
A

JAWABAN

SKOR

1.

C

1

2.

B

1

3.

D

1

4.

A

1

5.

D

1

6.

A

1

7.

C

1

8.

B

1

9.

A

1

10.

C

1

B

Kebudayaan Kategori
Tradisional
1.

2.

3.

4.

Kebudayaan Kategori
Modern

Tarian daerah, Lagu daerah,
Musik dangdut, Musik pop,
Musik daerah, Alat musik
Film Indonesia, Sastra:
daerah, Gambar/tulisan,
pujangga baru
Patung, Kain, Suara,
Sastra/tulisan, Makanan dan
minuman.
Anglung, seruling, gamelan, kendang, dan sebagainya
a. Dari Jawa Barat misalnya terdapat tari Jaipong, tari Topeng,
b. Jawa Tengah terdapat tari gambyong,
c. Bali ada tari Lengong,
d. Sumatra Utara terdapat tari Perang,
e. Jawa Timur mempunyai tari Ngremo,
f. Aceh mempunyai tari Seudati, dan
g. daerah khusus ibu kota Jakarta terdapat tari Ronggeng.
a. Dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beraneka
ragam kepada dunia internasional sehingga mampu menarik
wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia.
b. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan luar negeri di bidang
kesenian.
c. Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain.
d. Mempererat hubungan dengan negara lainyang ada di permukaan

5

5

5

5
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bumi.
e. Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kesenian dan
kebudayaan tinggi.

5.

a. Kelompok kesenian Bougenville yang berasal dari Kalimantan
Barat, diundang ke Madrid Spanyol untuk mengikuti Festival Asia
yaitu tahun 2003.
b. Tim kesenian Sumatera Selatan dalam acara Festival Gendang
Nusantara, di Malaysia.
c. Tim kesenian Nanglang Danasih, tampil di Roma Italia dalam
acara Festival Seni Internasional.
d. Tim kesenian Bali mempertunjukkan Sendratari Ramayana dalam
Festival Kebudayaan Internasional di India, dll.
e. Tim kesenian Bali ke Chili dan Peru. Dalam rangka memenuhi
undanganKBRI Tim dari pulau Dewata ini menampilkan tari
Saman (Aceh), tariMaengket (Sulawesi), dan sejumlah tari Bali.
f. Tim kesenian Jaipong dan Rampak Gendang ke Irak. Tim kesenian
Indonesia untuk kesekian kalinya tampil dalam Festival
Internasional Babylon.
g. Ki Manteb Sudarsono dalang wayang kulit dari kabupaten
Karanganyar, Jawa Tengah go internasional. Karena Ki Manteb
menerima penghargaan UNESCO Award yang diserahkan
langsung di Paris. Dan sebagainya.
TOTAL SKOR

Skor maksimal
Nilai

= 35

=

x 100

= Skor yang diperoleh siswa x 100
35

Kriteria Ketuntasan hasil belajar:
Tuntas
Nilai

75

Tidak tuntas
Nilai

75

5

35
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SILABUS
SIKLUS II PERTEMUAN II
Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator

: PKn
: IV
:2
: 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
: 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungan.

Materi
pokok


1.Menentukan
sikap
terhadap
pengaruh globalisasiyang terjadi di Sikap
terhadap 
lingkungan (C3)
pengaruh
4.3.2 Menganalisis contoh budaya globalisa
asing yang harus ditolak dan budaya si yang
asing yang harus diterapkan dalam terjadi di

lingkung
kehidupan sehari-hari (C4)
an
4.3.3 Membuat mind map sederhana sekitar
dari materi tentang Sikap terhadap
pengaruh globalisasi yang terjadidi

lingkungan sekitar yang telah
dipelajari (P2)


Kegiatan pembelajaran

Bentuk
tes

Menggali pengetahuan siswa tentang pilihan
sikap terhadap pengaruh globalisasi yang ganda
dan isian
terjadi di lingkungan sekitar
Siswa membaca komik yang berkaitan
dengan materi sikap terhadap pengaruh
globalisasi yang terjadi di lingkungan
sekitar Memperhatikan penjelasan guru
Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan
masalah tentang
sikap terhadap
pengaruh globalisasi yang terjadi di
lingkungan sekitar yang diberikan oleh
guru.
Siswa mempresentasikan hasil diskusi
dalam bentuk mind map
Siswa mengerjakan evaluasi

Penilaian
Jenis
Instrumen
tes
Lisan
tertulis

Lembar
Soal
Evaluasi

Alokasi
Waktu

Sumber
belajar

2x35
menit

Buku
ajar,
lingkung
-an,
internet.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II PERTEMUAN 2
Sekolah

: SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang

Kelas / Semester

: IV / 2

Mata Pelajaran

: PKN

Hari/tanggal

: Jum’at, 6 Juni 2014

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

1.

STANDAR KOMPETENSI
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
2.
KOMPETENSI DASAR
4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungan.
3.

INDIKATOR
4.3.1 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasiyang terjadi di lingkungan
(C3).
4.3.2 Menganalisis contoh budaya asing yang harus ditolak dan budaya asing
yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (C4)
4.3.3Membuat mind map sederhana dari materi tentang sikap terhadap pengaruh
globalisasi yang terjadidi lingkungan sekitar yang telah dipelajari (P2)

4.TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui membaca media komik dan penjelasan dari guru tentang sikap
terhadap pengaruh globalisasiyang terjadi di lingkungan, siswa dapat
menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasiyang terjadi di lingkungan
dengan berani.
2. Melalui kegiatan membaca komik dan penjelasan dari guru tentang contoh
budaya asing yang harus ditolak dan budaya asing yang harus diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menganalisis contoh budaya asing
yang harus ditolak dan budaya asing yang harus diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari secara kritis dan mandiri dengan baik.
3. Melalui kegiatan membuat mind map sederhana dari materi tentang sikap
terhadap pengaruh globalisasi yang terjadidi lingkungan, siswa dapat
membuat mind map sederhana dari materi tentang sikap terhadap pengaruh
globalisasi yang terjadidi lingkungan sekitar dengan disiplin, toleransi,
kerjasama, kreatif, dan tanggung jawab.
Karakter siswa yang diharapkan:
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Konsep: globalisasi
Nilai: religius, disiplin, peduli sosial, toleransi, kerjasama, kreatif, sopan santun,
mandiri, tanggung jawab, berani.
Moral: dapat berpikir kritis terhadap globalisasi
Tujuan

: dapat Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi
di lingkungan

5. MATERI POKOK
Sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungan
6. METODE PEMBELAJARAN
1. Diskusi
2. Tanya jawab
3. Ceramah
4. Penugasan
7. PENDEKATAN PEMBELAJARAN
Pendekatan Scientific
8. MODEL PEMBELAJARAN
Model Pembelajaran Mind Map
9. LANGKAH PEMBELAJARAN
Langkah pembelajaran melalui
model Mind Map berbantuan Media
Komik

Kegiatan Pembelajaran
Pra Pembelajaran (± 5 menit)

1. Guru
mempersiapkan 1. Salam
kelengkapan media yang akan
Guru mengucap salam dan siswa menjawab salam
dipergunakan didalam proses
(Religius).
pembelajaran
2. Doa
Guru mengajak siswa untuk berdo’a sebelum
memulai pembelajaran (Religius).
3. Presensi siswa (Disiplin)
4. Persiapan media, bahan ajar dan penunjang proses
lainnya
5. Pengkondisian kelas
Kegiatan Awal (± 5 menit)
2. Guru menjelaskan kepada siswa 1. ―Hari ini kita akan belajar tentang Sikap terhadap
tentang tujuan pembelajaran
pengaruh globalisasi yang Terjadidi lingkungan
yang harus dicapai.
Sekitar, dengan belajar tentang sikap terhadap
pengaruh globalisasi yang terjadidi lingkungan
sekitar, diharapkan kalian dapat menentukan sikap
terhadap pengaruh globalisasiyang terjadi di
lingkungan, menganalisis contoh budaya asing
yang harus ditolak dan budaya asing yang harus
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membuat
mind map sederhana dari materi tentang Sikap
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terhadap pengaruh globalisasi yang terjadidi
lingkungan sekitar yang telah dipelajari‖.
2. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar
3. Guru memotivasi siswa
siswa lebih semangat untuk belajar.
3. Guru mengkondisikan peserta didik agar tetap
4. Pengkondisian kelas
fokus dengan topik yang akan dibahas.
4. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan
5. Pada tahap pelacakan guru
pertanyaan kepada siswa ―Pertemuan lalu ibu telah
bersama siswa melakukan tanya
menerangkan dampak positif dan negatif
jawab tentang materi pelajaran
globalisasi. Apa sikap yang kita ambil? Haruskah
yang akan dibahas.
kita menyendiri agar tidak terpengaruh dampak
negatifnya? Ataukah kita ikut larut dalam arus
globalisasi tanpa batas? (Menanya)
Kegiatan Inti (± 50 menit)
6. Siswa diberi komik dan diminta 1. Siswa membaca media komik yang berhubungan
untuk
membaca
dan
dengan materi globalisasi(eksplorasi), (Mengamati
memahaminya.
dan menalar).
2. Guru menjelaskan materi secara singkat.
(eksplorasi)Siswa memperhatikan guru saat
dijelaskan (Peduli sosial).
7. Siswa dikelompokkan dengan
Siswa berani mengeluarkan pendapat tanpa
anggota 4-5 orang. Guru
ditunjuk (Berani).
menjelaskan kepada siswa 3. Guru membentuk siswa ke dalam kelompok kecil,
langkah-langkah
membuat
setiap
kelompok
beranggotakan
4-5
Mind Map. Setiap kelompok
orang.(elaborasi).
menganalisa masalah dalam 4. Guru membagikan LKS kepada masing-masing
bentuk komik dan membuat
kelompok (elaborasi).
Mind Map dari materi pelajaran. 5. Guru menjelaskan langkah-langkah membuat mind
map (eksplorasi).
8. Siswa menyelesaikan masalah
Siswa memperhatikan penjelasan guru (Peduli
yang ada dalam komik dengan
Sosial).
berdiskusi kelompok.
6. Masing-masing kelompok mendiskusikan LKS
(elaborasi), (menalar)
Dalam kegiatan diskusi kelompok guru meminta
siswa agar semua siswa dapat menyatu dengan
anggota
kelompok
masing-masing,
setiap
kelompok menyelesaikan tugas kelompok secara
bersama-sama dengan anggota kelompoknya, dapat
saling membantu antar anggota dalam mempelajari
materi, dan siswa dapat membagi adil tugas
kelompok. Sehingga dengan kegiatan diskusi dapat
tercermin karakter kerja sama yang baik (Kerja
sama).
Memberikan
konstribusi
pada
kelompok,
menyelesaikan tugas kelompok sesuai dengan
bagian-bagian tiap anggota kelompok (Tanggung
Jawab).
7. Siswa membuat mind map (elaborasi), (menalar
dan mencoba) dalam kegiatan membuat mind map
ini karakter yang dapat siswa capai diantaranya;
Siswa mampu membangun suasanadiskusi
kelompok yang mendorong munculnya kreativitas
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teman-temannya, membuat ide-ide baru dalam
membuat mind map, membuat mind map menjadi
9. Perwakilan kelompok maju
lebih menarik, dan membangun suasana belajar
untuk mempresentasikan hasil
yang menarik dan menyenangkan (Kreatif).
diskusinya
dalam
bentuk
Mau membantu teman yang membantu teman yang
mapping.
membutuhkan bantuan (Peduli sosial).
Menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak u teman
lain (Disiplin).
8. Siswa membuat laporan diskusi dalam bentuk
catatan Mind Map (elaborasi), (menalar dan
mencoba)
9. Perwakilan
masing-masing
kelompok
mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk
mind map. (elaborasi),(membentuk jejaring).
Siswa yang berani mempresentasikan hasil
diskusinya di depan kelas, berani memberikan
tanggapa kepada kelompok lain, maka akan
mendapat nilai tambah tersendiri karena siswa
tersebut mampu mencapai deskriptor berani.
Siswa harus dapat menghargai setiap karya yang
unik dan berbeda, menghargai perbedaan yang ada
tanpa melecahkan teman satu kelompok atau
kelompok lain (Toleransi).
10. Tidak mengejek teman (Peduli Sosial).Guru dan
siswa melakukan refleksi terhadap hasil Mind Map
dengan menyempurnakan materi berdasarkan dari
presentasi masing-masing kelompok. (konfirmasi)
11. Guru memberikan motivasi dan penguatan kepada
siswa mengenai materi yang baru saja dipelajari.
Kegiatan Akhir (± 10menit)
12. Guru dan siswa membahas dan
menyimpulkan hasil diskusi.

1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan
materi. (membentuk jejaring)
2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya. (menanya)
Apabila ada siswa yang berani bertanya tentang
13. Guru memberi penugasan yang
materi yang belum dipahami tanpa ditunjuk, maka
sesuai
dengan
topik
siswa tersebut dapat mencapai salah satu deskriptor
pembahasan.
berani dan mandiri.
3. Siswa
mengerjakan
soal
pada
lembarevaluasi.(Menalar)
14. Penutup
Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal
evaluasi secara individu (Mandiri).
Jujur, tidak mencontek saat mengerjakan evaluasi
(Religius).
Menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak u teman
lain (Disiplin).
4. Do’a dan salam.
15.
Guru dan siswa berdo’a saat hendak mengakhiri
pembelajaran (Religius).
Guru mengucap salam, dan siswa menjawab salam
(Religius).
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10. SUMBER DAN MEDIA BELAJAR
SUMBER BELAJAR
1. Depdiknas. 2006. Standar Isi: Mata Pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan untuk SD/MI.
2. Depdiknas. 2007. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah.
3. Silabus SD kelas IV
4. Model pembelajaranMind Map
5. Poerwantie, Endang. 2008. Asesmen pembelajaran SD. Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
6. Bestari, Prayoga dan Sumiati, Ati. 2008. Pendidikan kewarganegaraan:
menjadi warga negara yang baik 4 : untuk kelas IV Sekolah Dasar
/Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional
7. Dewi, Ressi Kartika, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 Untuk SD
& MI Kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional
8. Sarjan, dkk. 2008. Pendidikan kewarganegaraan : bangga menjadi insan
pancasila 4 untukSD/MI/ kelas IV. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional
MEDIA
1. Gambar Mind Map
2. Alat mewarnai
3. Komik pembelajaran
11. EVALUASI
1. Prosedur Tes
1) Tes awal
: tanya jawab
2) Tes dalam proses
:
keaktifan
berlangsung
2. Jenis Tes
1) Tes lisan : tanya jawab
2) Tes tertulis : - Lembar kerja siswa
- Lembar evaluasi

siswa

selama

pembelajaran
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3. Bentuk Tes
: pilihan ganda dan isian
4. Instrumen Tes
:
1) Lembar Kerja Siswa (terlampir)
2) Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir)
Semarang,6 Juni 2014
Kolaborator

Guru Kelas

Sandy Aditya, S.Pd.

Lia Erfina Fitriani
NIM. 140140176
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LAMPIRAN
Materi Ajar
PKn
Kompetensi Dasar : 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi
di lingkungan.
Indikator:
1. Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungan (C3).
―Hari ini kita akan belajar tentang sikap terhadap pengaruh globalisasi yang
terjadidi lingkungan sekitar, dengan belajar tentang sikap terhadap pengaruh
globalisasi yang terjadidi lingkungan sekitar, diharapkan kalian dapat menentukan
upaya-upaya untuk menanggulangi pengaruh negatif globalisasi, menganalisis
contoh budaya asing yang harus ditolak dan budaya asing yang harus diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari, membuat mind map sederhana dari materi tentang
Sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadidi lingkungan sekitar yang telah
dipelajari‖.
Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa secara
klasikal ―Pertemuan lalu ibu telah menerangkan dampak positif dan negatif
globalisasi. Sikap apa yang harus kita ambil? Haruskah kita menyendiri agar tidak
terpengaruh dampak negatifnya? Ataukah kita ikut larut dalam arus globalisasi
tanpa batas? Mari kita pelajari bersama-sama.
Sikap apa yang harus kita ambil? ―Sikap yang kita tunjukkan dalam menghadapi
globalisasi

yangberkembang

dengan

pesat

adalah

dengan

pengendalian

diriberdasarkan ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai Pancasila.Kita juga harus
bijaksana dan hati-hati agar tidak salah dalam menyikapinya. Kearifan juga
diperlukan untuk menyikapi dampak globalisasi‖.
―Haruskah kita menyendiri agar tidak terpengaruh dampak negatifnya?‖. ―kita
tidak harus menyendiri untuk menghindari dampak negatif globalisasi, namun
diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangipengaruh negatif globalisasi‖.
Adapun upaya penanggulangannya dapatditerapkan di berbagai lingkungan yang
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berbeda-beda, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan
masyarakat dan keagamaan, serta lingkungan pemerintah dan negara.
Yang pertama di Lingkungan Sekolah, Di sekolah perlu ditekankan pelajaran budi
pekerti serta pengetahuantentang globalisasi. Dengan demikian siswa tidak
terjerumus dalamperilaku negatif akibat globalisasi seperti kenakalan remaja atau
tawuranantarpelajar.

Untuk

itu,

peranan

orang

tua,

guru,

serta

siswa

sangatdiperlukan. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam kerja samadan
komunikasi yang baik. Misalnya guru dan orang tua selalumengawasi dan
membimbing siswa. Siswa juga harus mematuhiperintah orang tua dan guru.
Selain itu, siswa juga harus menerapkanperaturan sekolah dengan disiplin. Hal ini
untuk mencegah pengaruhnegatif globalisasi masuk ke sekolah.
Yang kedua di Lingkungan Keluarga
―Bagaimana cara mencegah masuknya pengaruh negatif globalisasi di lingkungan
keluaraga?‖

Cara

yang

baik

mencegah

masuknya

pengaruh

negatif

globalisasimelalui keluarga adalah meningkatkan peran orang tua. Orang
tuahendaknya selalu menekankan rasa tanggung jawab pada anak. Orangtua juga
menerapkan aturan yang tegas yang harus ditaati setiapanggota keluarga, namun
tanpa mengurangi kasih sayang danperhatian pada anak.Di samping itu, orang tua
juga harus memberi keteladanan. Orangtua harus menjadi contoh yang patut ditiru
anak-anaknya.

Dan

yangtidak

kalah

pentingnya,

berusaha

menciptakan

komunikasi yang baikantaranggota keluarga. Dan kalian sebagai anak, juga harus
mengembangkan potensi diri ke arah yangpositif. Misalnya aktif mengisi waktu
luang dengan membaca, berolahraga,mengikuti kursus-kursus, dan lain-lain.
Penerapan

perilaku

sopansantun

juga

harus

dilakukan

anak.

Misalnya

menghormati dan mematuhiorang tua, menyayangi saudara, membimbing adik,
dan lain-lain.
Kemudian yang keempat di Lingkungan Masyarakat dan Lingkungan Keagamaan
―Dalam mencegah pengaruh negatif globalisasi masuk kemasyarakat, peran tokoh
masyarakat dan agama sangat diperlukan.Mereka harus mampu menjadi contoh
bagi umat atau anggota masyarakatnya.
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Karena biasanya nasihat atau saran-saran yang diberikan tokoh masyarakatatau
agama

akan

membekas

dan

mampu

memengaruhi

pola

kehidupanmasyarakatnya.Bagi anak sendiri, hendaknya aktif mengikuti dan
melaksanakan
ajaran agamanya dengan disiplin. Misalnya disiplin beribadah.
Dan yangterakhir adalah di Lingkungan pemerintah dan negara
―Pemerintah merupakan salah satu lembaga yang berwenangmengeluarkan
peraturan atau hukum, salah satu di antaranya berusahamencegah masuknya
pengaruh negatif globalisasi. Misalnya peraturanyang melarang merokok di tempat
umum, larangan minum-minumankeras, larangan mengkonsumsi narkoba, dan
lain-lain. Untukmewujudkannya, pemerintah dapat melakukannya melalui
lembagaperadilan, kepolisian, dan lain-lain‖.
―selain upaya-upaya tersebut, secara umum ada beberapa sikap yang harus dimiliki
oleh kita sebagai bangsa yang bermartabat danmemiliki jati diri yang luhur, di
antaranya adalah mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, Ikut berperan dalam kegiatan organisasi keagamaan
dalam mengatasi perubahan, belajar dengan giat untuk menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi agar dapat berperan maksimal dalam menjalani era
globalisasi, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, mencintai
kebudayaan bangsa sendiri dari pada kebudayaan asing, melestarikan budaya
bangsa dengan mempelajari dan menguasai kebudayaan tersebut baik seni
maupun adat istiadatnya, memilih informasi dan hiburan dengan selektif agar
menjaga dari pengaruh negatif, menjauhi kebiasaan buruk gaya hidup dunia barat
yang bertentangan

nilai

dan norma yang berlaku

(seperti

meminum

minumankeras, menggunakan narkotika dan obat-obatanterlarang, dan pergaulan
bebas).
2. Menganalisis contoh budaya asing yang harus ditolak dan budaya asing yang
harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (C4)
“Globalisasi sekarang ini berkembang sangat cepat dan sudah melanda keseluruh
dunia. Globalisasi sangat memengaruhi tingkah laku kehidupan masyarakat. Kita
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tidak bisa menolak pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat di
Indonesia. Apabila bangsa Indonesia menolak, maka bangsa Indonesia akan
semakin tertinggal dalam pergaulan antar bangsa di dunia dan menjadi bangsa
yang terbelakang. Namun, kita juga tidak boleh menerima segala hal yang berasal
dari luar sebagai sesuatu yang baik bagi bangsa Indonesia. Kita harus bisa lebih
selektif dan kritis terhadap pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia.
Penyaringan budayaasing yang masuk ke Indonesia adalah dengan didasarkan
pada cirikhas kepribadian bangsa yaitu Pancasila. Jika budaya itu sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila maka budaya asing itu akan kita terima, sebaliknyajika
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila maka akan ditolak.Dengan penyaringan
yang ketat ini akan membawa dampak yang positif bagi bangsa Indonesia‖.
―Anak-anak masih ingatkah kalian bahwa pengaruh yang masuk akibat globalisasi
ada yang berpengaruh positif, dan ada pula yang berpengaruh negatif.Pengaruh
globalisasi yang positif berarti telah disaring olehPancasila, sehingga dapat kita
terapkan dalam kehidupan sehari-hari.Dengan pengaruh yang positif juga dapat
membawa kemajuan suatubangsa. Sedangkan pengaruh negatif dari globalisasi
berarti tidaksesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga tidak perlu kita
terapkanmelainkan harus kita hindarkan, karena dapat merusak bahkanmembawa
pengaruh yang lebih buruk bagi perkembangan bangsa.Meskipun globalisasi terus
berjalan kita tidak harus selalu mengikuti‖.
―Contoh budaya asing yang harus kita tolak antara lain gaya hiduphedonistik
(hidup berhura-hura), sikap atheis (tidak mengakui Tuhan),berpakaian yang sangat
terbuka, individualistik, mabuk-mabukan, danberjudi. Sebaliknya, terhadap
budaya asing yang positif kita harusmampu menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari. Misalnya, sikapetos kerja yang tinggi, menghargai waktu, dan
menepati janji‖.
3. Membuat mind map sederhana dari materi tentang sikap terhadap pengaruh
globalisasi yang terjadidi lingkungan sekitar yang telah dipelajari (P2)
―Nah... anak-anak setelah kalian tadi membaca komik dan mendengarkan
penjelasan dari guru, tentu kalian sudah mengerti kan apa itu upaya-upaya untuk
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menanggulangi pengaruh negatif globalisasi yang terjadi di lingkungan,contoh
budaya asing yang harus ditolak dan budaya asing yang harus diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari?
―Supaya kalian lebih mudah untuk mengingatnya, kalian dapat menggunakan mind
map.
Mind map adalah peta pikiran. Cara membuatnya adalah dengan langkah-langkah
sebagai berikut : yang pertama, letakkan gagasan/tema/poin utama ditengahtengah halaman kertas dalam posisi terbentang, gunakan gambar sebagai topik
utama ditengah-tengah kertas agar lebih menarik. Kedua, gunakan garis lengkung
yang bentuknya mengecil dari pangkal menuju ujung, atau tanda panah, cabangcabang dan warna yang berbeda-beda untuk menunjukkan hubungan antara tema
utama dan gagasan pendukung lain. Ketiga, gunakan warna kesukaan, pilihlah
warna-warna yang berbeda untuk mensimbolisasi sesuatu yang berbeda pula agar
mind map lebih hidup, lebih menarik dan menyenangkan. yang keempat, gunakan
satu kata kunci untuk setiao garis, pada cabang utama menggunakan huruf kapital,
sedangkan cabangnya menngunakan harus kecil. Dan lima, Kemudian buatlah
sekreatif mungkin sehingga mind map menjadi lebih menarik dan menyenangkan!
Mari kita belajar membuat mind map dari materi yang telah kita pelajari.
1. letakkan gagasan/tema/poin utama ditengah-tengah halaman kertas dalam posisi
terbentang, gunakan gambar sebagai topik utama ditengah-tengah kertas agar
lebih menarik
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2. gunakan garis lengkung yang bentuknya mengecil dari pangkal menuju ujung,
atau tanda panah, cabang-cabang

dan warna yang berbeda-beda untuk

menunjukkan hubungan antara tema utama dan gagasan pendukung lain.

3. gunakan warna kesukaan, pilihlah warna-warna yang berbeda untuk
mensimbolisasi sesuatu yang berbeda pula agar mind map lebih hidup, lebih
menarik dan menyenangkan.
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4. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis, pada cabang utama menggunakan
huruf kapital, sedangkan cabangnya menngunakan harus kecil.

5. Kemudian buatlah sekreatif mungkin sehingga mind map menjadi menarik!
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Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator

KISI-KISI EVALUASI
Siklus IIPertemuan II
: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
: IV/ 1
: 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya.
: 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungan.
Jenis
Penilaian

Bentuk
Penilaian

Menentukan sikap terhadap
pengaruh globalisasi yang
terjadi di lingkungan
Tertulis

Pilihan
ganda

Contoh Instrumen Penilaian

No.
Soal

Peningkatan nilai keimanan bagi setiap anak bangsa sangat
penting dalam rangka ....

1A

Rasa percaya diri dalam menghadapi globalisasi sangat ....

2A

Untuk menghadapi pengaruh budaya asing kita harus
bersikap teguh karena ....

3A

Berikut ini merupakan upaya untuk
pengaruh negatif globalisasi. Kecuali ....

4A

menanggulangi

Perteguh keimanan agar dapat menghadapi ....

5A

Sikap kita terhadap cara berpakain artis luar negeri yang
berpenampilan tidak sopan adalah ....

6A

Dalam menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi
adalah dengan cara ....

7A

Jenjang
kognitif

C3
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Bagaimana cara kamu menyikapi globalisasi? Sebutkan
minimal 2 cara!

1B

Mengapa kita harus selaktif dalam menerima pengaruh
globalisasi?

2B

Budaya asing yang dapat kita terapkan dalam kehidupan
sehari-hari adalah . . . .

8A

Budaya asing yang tidak perlu ditiru dan tidak sesuai dengan
kepribadian bangsa adalah ....

9A

1. Etos kerja yang tinggi,
2. Berpakaian terbuka/minim
3. Menghargai waktu,
4. Individualistik
5. Menepati janji
6. Mabuk-mabukan, danberjudi.
Pernyataan diatas yang merupakan contoh budaya asing
yang dapat diterapkan di masyarakat, ditunjukkan oleh
nomor ....

10A

Berikan contoh budaya asing yang harus kita tolak, minimal
2!

3B

Budaya asing yang bagaimanakah yang dapat diterima
bangsa
Indonesia?

4B

Uraian

b. Menganalisis contoh budaya
asing yang harus ditolak dan
budaya asing yang harus
diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari
Tertulis

Pilihan
ganda

Uraian

C4
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Berikan contoh terhadap budaya asing yang positif kita dan
kita harus mampu menerapkannya dalam kehidupan seharihari, minimal 2!
c. Membuat
mind
map
sederhana dari materi tentang
sikap terhadap pengaruh
globalisasi yang terjadidi
lingkungan sekitar yang telah
dipelajari

Tertulis

Terdapat
dalam
LKS

5B

C6, P2
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SOAL EVALUASI
NAMA

: .............................................................

NO ABSEN

: .............................................................

KELAS

: ............................................................

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda
silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini !
1. Peningkatan nilai keimanan bagi setiap anak bangsa sangat penting dalam
rangka ....
a. Meningkatkan nilai pergaulan
b. Menghadapi pengaruh globalisasi
c. Menghadapi tatanan hidup
d. Menghadapi kemampuan diri
2. Rasa percaya diri dalam menghadapi globalisasi sangat ....
a. Tidak baik
c. diperlukan
b. Memalukan
d. diabaikan
3. Untuk menghadapi pengaruh budaya asing kita harus bersikap teguh karena ....
a. Budaya asing menambah kekayaan bangsa
b. Budaya asing menambah budaya tradisional
c. Budaya asing mendukung kekayaan budaya Indonesia
d. Budaya asing mempengaruhi kelestarian budaya bangsa
4. Berikut ini merupakan upaya untuk menanggulangi pengaruh negatif
globalisasi. Kecuali ....
a. Pengendalian diri berdasarkan ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai Pancasila
b. Mempertebal keimanan dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang
maha Esa
c. Belajar dengan giat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar
dapat berperan maksimal dalam menjalani era globalisasi
d. Mengikuti gaya hidup hedonistik (hidup berhura-hura).
5. Sikap kita terhadap semua budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah ....
a. Menerima budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila
b. Menolak semua budaya asing yang masuk ke Indonesia
c. Menerima semua budaya asing
d. Tidak peduli terhadap semua budaya asing.
6. Sikap kita terhadap cara berpakain artis luar negeri yang berpenampilan tidak
sopan adalah ....
a. Meniru modelnya
c. Tidak mengikutinya
b. Mengikuti model terbaru d. Tidak masalah untuk meniru
7. Dalam menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi adalah dengan cara ....
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a. pengendalian diri
c. menerima dengan senang
b. menentang globalisasi
d. mengikuti perkembangan globalisasi
8. Budaya asing yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari
adalah . . . .
a. individualisme
c. bekerja keras
b. konsumtif
d. matrealisme
9. Budaya asing yang tidak perlu ditiru dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
adalah ....
a. Memakai pakaian minim
b. Menggunakan internet
c. Memakai jas saat acara resmi
d. Menggunakan telepon genggam
10. Perhatikan pernyataan berikut ini
1) Etos kerja yang tinggi,
2) Berpakaian terbuka/minim
3) Menghargai waktu,
4) Individualistik
5) Menepati janji
6) Mabuk-mabukan, danberjudi.
Pernyataan diatas yang merupakan contoh budaya asing yang dapat diterapkan
di masyarakat, ditunjukkan oleh nomor ....
a. 1,2,3
c. 3,4,5
b. 1,3,5
d. 4,5,6
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Bagaimana cara kamu menyikapi globalisasi? sebutkan minimal 2 cara!
2. Mengapa kita harus selaktif dalam menerima pengaruh globalisasi?
3. Berikan contoh budaya asing yang harus kita tolak, minimal 2!
4. Budaya asing yang bagaimanakah yang dapat diterima bangsaIndonesia?
5. Berikan contoh terhadap budaya asing yang positif kita dan kita harus mampu
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, minimal 2!
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KUNCI JAWABAN EVALUASI

A

B

NO

JAWABAN

SKOR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

B
C
D
D
A
C
A
C
A
B
Minimal 2!
Cara yang dapat kita lakukan dalam menghadapi globalisasi adalah
dengan pengendalian diri berdasarkan ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai
Pancasila.
mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Y
M E, Ikut berperan dalam kegiatan organisasi keagamaan dalam
mengatasi perubahan, belajar dengan giat untuk menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi agar dapat berperan maksimal dalam
menjalani era globalisasi, mencintai dan menggunakan produk dalam
negeri, mencintai kebudayaan bangsa sendiri dari pada kebudayaan
asing, melestarikan budaya bangsa dengan mempelajari dan menguasai
kebudayaan tersebut baik seni maupun adat istiadatnya, memilih
informasi dan hiburan dengan selektif agar menjaga dari pengaruh
negatif, menjauhi kebiasaan buruk gaya hidup dunia barat yang
bertentangan nilai dan norma yang berlaku.
Agar kita tidak terjerumus dalam pengaruh negatif globalisasi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.

5

5
3.

4.

5.

Minimal 2!
Contoh budaya asing yang harus kita tolak antara lain gaya hidup
hedonistik (hidup berhura-hura), sikap atheis (tidak mengakui Tuhan),
berpakaian yang sangat terbuka, individualistik, matrealisme, mabukmabukan, dan berjudi.
Budaya asing yang dapat diterima bangsa Indonesia adalah budaya yang
sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di Indonesia, dan tidak
memberikan pengaruh negatif terhadap bangsa.
Misalnya seperti :
Sikap etos kerja yang tinggi, menghargai waktu, menepati janji, dan rajin
beribadah.
TOTAL SKOR

5

5

5
15

Skor maksimal = 15
Nilai

=
=

x 100
Skor yang diperoleh siswa x 100
15

Kriteria Ketuntasan hasil belajar:
Tuntas
Nilai

75

Tidak tuntas
Nilai

75
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LAMPIRAN 5
FOTO
KEGIATAN PENELITIAN
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FOTO PENELITIAN SIKLUS I

Guru Menjelaskan Langkah-Langkah
Membuat Mind Map

Guru Membimbing Kegiatan Diskusi
Kelompok

Antusias Siswa Dalam Menjawab
Pertanyaan

Antusias Siswa Membaca Media Komik
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FOTO PENELITIAN SIKLUS II

Guru Menjelaskan Materi Pembelajaran
dengan Bantuan Media Komik

Guru Memimpin Presentasi Kelompok

Siswa mengerjakan Soal Evaluasi

Siswa Melakukan Kegiatan Diskusi
Kelompok

Guru Memberikan Reward Berupa Stiker Pintar Kepada Siswa Yang
Aktif di kelas
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LAMPIRAN 6
SURAT-SURAT
PENELITIAN
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